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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att få en inblick i vilka orsaker högstadieelever anger för sin förmåga 
respektive oförmåga att koncentrera sig, samt vilka uppfattningar om koncentration de har. 

31  elever  från  två  klasser  i  årskurs  nio  fick  svara  på  vad  de  anser  främja  respektive  hindra 
koncentrationen vid utförande av teoretiska uppgifter  i klassrummet. Detta gjorde de genom att 
skriftligt besvara en enkät med fem öppna frågor. Enkäten kompletterades med intervjuer med fyra 
elever. 

Resultatet visar att eleverna kan koncentrera sig framförallt när de får arbetsro. De har lättare att 
koncentrera sig när de är pigga, mätta och allmänt mår bra, när de känner att tiden räcker till, samt 
om de har motivation och vilja. Det hjälper också när de möter bra lärare, intressanta ämnen samt 
roliga och lätta uppgifter. Eleverna har svårt att koncentrera sig framförallt när det är hög ljudnivå 
eller stökigt i klassrummet, när de möter tråkiga, svåra eller oklara uppgifter eller när de tänker på 
något annat. De har svårare att koncentrera sig när de är hungriga, trötta, sjuka, oroliga för något, 
less eller mindre motiverade. 

De  faktorerna  som  påverkade  koncentrationen  sorterades  i  fyra  kategorier  som  benämndes: 
arbetsmiljö,  uppgiften,  välbefinnande  och  drivkraft.  De  vanligaste  faktorerna  som  påverkar 
koncentrationen var kopplade till arbetsmiljön, framför allt hög ljudnivå och kamrater som pratar 
eller stör. Sedan kom brist på välbefinnande i form av trötthet, hunger och känslolivets påverkan 
följt av uppgiftens art och svårighetsgrad. Sist kom drivkraften, d v s motivation och vilja. 

I elevernas svar fann jag fem olika allmänna uppfattningar om koncentration. (1) Koncentrationen 
är viktig för att få skoluppgifterna gjorda. (2) Koncentrationen påverkas av en mängd olika faktorer 
och (3) den riktas mot det som är relevant och intressant för eleven. Men (4) koncentrationen kan 
även styras av viljan, trots koncentrationshindrande faktorer, och, sist men inte minst, (5) det går att 
lära sig att koncentrera sig. 

Sökord: koncentration, uppmärksamhet, elevperspektiv, högstadiet, arbetsmiljö
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Jag vill också tacka min käre man Erik som har stöttat mig när jag satt och skrev och som jag har 
kunnat  bolla  idéer  med.  Ett  stort  tack till  Erik,  Inger  och Lennart  som har  språkgranskat  detta 
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 1 Inledning
När jag ska läsa en faktabok hemma med syfte att komma ihåg/lära mig av den, eller när jag sitter 
och ska bearbeta en text, behöver jag oftast ett helt tyst rum. Det är ett väldigt begränsat urval av 
musik som jag då kan lyssna på. Det ska vara musik som jag redan känner till, så att inget ljud 
överraskar mig, men det ska inte vara musik som jag tycker för mycket om, för då börjar jag lyssna 
aktivt och kanske sjunga med. När min man, som sitter bredvid mig vid sin dator, reser sig, så blir 
jag genast nyfiken på vad han ska göra. Min uppmärksamhet vänder sig direkt till honom, liksom 
till alla ljud och händelser omkring mig. Min man däremot kan ofta koncentrera sig på sitt arbete 
under nästan vilka förhållanden som helst, tills telefonen ringer eller tills jag ropar på honom. 

Jag är en blivande högstadielärare i ämnena matematik och franska med  undervisningserfarenhet i 
båda ämnena. På mina praktik- och arbetsplatser har jag upplevt att det kan vara rätt stökigt i ett 
klassrum och att många elever inte är koncentrerade på sina skoluppgifter. Många vänder sig direkt 
när det knackar på dörren eller när en klasskamrat säger något eller reser på sig, och några har 
mycket svårt att återvända till sina uppgifter efteråt. Jag har också märkt att elever kan vara väldigt 
duktiga på att hålla sin uppmärksamhet på ett samtal med klasskamrater, trots att jag eller en annan 
lärare ropar på dem. 

Har eleverna (och människor i allmänhet) selektiv uppmärksamhet? Handlar det om motivation och 
intresse? Hur påverkas koncentrationen av otillfredsställda behov som hunger och trötthet? Hur 
påverkas  den  av  elevernas  känslor  och  relationer?  Och  hur  påverkas  den  av  den  fysiska 
omgivningen, som t ex ljud och ljus? Har alla elever samma behov eller är det tydliga skillnader 
mellan dem? 

Enligt  Skolverkets  läroplan  (Skolverket,  1994)  gäller:  ”Undervisningen skall  anpassas  till  varje 
elevs  förutsättningar  och  behov.  Den  skall  med  utgångspunkt  i  elevernas  bakgrund,  tidigare 
erfarenheter,  språk  och  kunskaper  främja  elevernas  fortsatta  lärande  och  kunskapsutveckling” 
(Lpo94, s. 4).

"Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande" (Lpo94, s.12).

Vad är en god miljö? Hur kan jag skapa en sådan? Är det möjligt att skapa en miljö som passar alla? 
Hur kan jag ge eleverna bra förutsättningar som gör att de vill och har möjlighet att koncentrera sig 
på sina uppgifter och lära sig? Jag behöver få en bättre förståelse för vad elevernas behov är och vad 
som hindrar, respektive främjar deras koncentration. 

 2 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att få en inblick i och en bättre förståelse för: 

Hur högstadieelever upplever och förklarar orsaker till sin egen koncentration i klassrummet när de 
ska utföra teoretiska uppgifter. 

Mina frågeställningar är: 

(I) Under vilka förhållanden upplever eleverna att de kan koncentrera sig i klassrummet?

(II) Under vilka förhållanden upplever eleverna att de har svårt att koncentrera sig i klassrummet?

(III) Vilka allmänna uppfattningar om koncentration visar eleverna?
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 3 Teoretisk bakgrund

 3.1 Motivation

”Motivation: inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende. Speciellt i skolsammanhang: 
lust att studera.” (Norstedts, 1999) 

 3.1.1 Maslows behovs- och motivationsteori

"Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" (Lpo94, s.4).

Den amerikanske psykologen Abraham Maslows kända behovstrappa nämns i många pedagogiska 
verk, bl a i Steinberg (1994),  Den nya inlärningen, i Imsen (2000),  Elevens värld och i Charles 
(1981) Ordning och reda i klassen. De mänskliga behoven delas i fem ordnade kategorier. 

1. Fysiologiska behov (äta, sova, mm);
2. Trygghet (inte känna sig hotad eller mobbad, inte känna ångest); 
3. Kärlek och tillhörighet (att både få och ge kärlek); 
4. Uppskattning (av andra och sig själv); 
5. Självförverkligande (att utveckla(s) och använda sina förmågor). 

Om inga behov är tillfredsställda hos en individ,  kommer han att  känna främst de fysiologiska 
behoven, och hans handlingar kommer att vara riktade mot att få just de behoven tillfredsställda. 
Men när han får dessa behov tillfredsställda, så försvinner de som motivationskälla och han börjar 
känna behov på nästa nivå. Maslow visar att ”behov på lägre nivåer måste tillfredsställas innan 
behov på en högre nivå kan spela en roll som primära drivkrafter bakom beteendet” (Charles, 1981, 
s. 14).

”Ett  hungrigt  barn  är  upptaget  av  att  tänka  på  mat,  inte  av  att  lära  sig  räkna  eller  att  läsa 
samhällskunskap.” (Imsen, 2000, s. 281) Eleverna behöver även känna trygghet, samhörighet och 
uppskattning av både kompisar och vuxna. ”Om dessa behov tillfredsställs lämnas de frihet att söka 
det självförverkligande som många betraktar som ett av undervisningens främsta mål.”  (Charles, 
1981, s. 14) 

Maslow förklarar i sin artikel A theory of human motivation (1943) att man inte behöver ha en viss 
nivås behov till 100 % tillfredsställda för att nästa nivås behov ska uppstå och kunna motivera ens 
handlande.  Vanliga  friska  människor  (i  västerländska  samhällen)  har  alla  sina  behov  delvis 
tillfredsställda jämt, de lägre behoven mer än de högre behoven. Maslow skriver vidare att varje 
handling ofta har sin motivation kopplad till flera behovsnivåer. Imsen (2000) ger exempel på en 
elev som bråkar. Det kan vara ett sätt att få uppmärksamhet från läraren, men det kan också vara 
kopplat till relationen till kamraterna eller elevens frustrationer och ångest för ämnet. På samma sätt 
kan motivationen för att bli klar med en uppgift vara kopplad till  ett eller flera av följande: att 
eleven får gå på rast när han är klar, att han vill bli uppskattad av sin lärare, eller att han vill lära sig. 

Maslow  (1943)  skriver  att  några  förutsättningar  för  tillfredsställelse  av  människors  behov  är 
yttrandefrihet, valfrihet och rättvisa. Människan styrs inte av sina behov direkt, utan hon har en 
vilja, värderingar, och kan genom reflektion välja hur hon handlar (Imsen, 2000, s. 279). T ex kan 
en frisk människa (dvs som har sina behov någorlunda tillfredsställda) välja att på grund av sina 
ideal, sina värderingar, avstå ifrån sina grundläggande behov och t ex bli martyr. (Maslow, 1943) 
Han skriver också att  personer som har blivit  trygga och starka under sina tidigare år ofta kan 
behålla sin trygghet och styrka oavsett situationen (Maslow, 1943). 

Vi kan tänka oss en hungrig tonåring som längtar till lunch men ändå vill bli klar med en uppgift 
fast hungern är mycket påtaglig. Kanske vetskapen om och tryggheten att det kommer mat snart, 
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tillsammans  med  att  hans  behov  brukar bli  ganska  tillfredsställda  gör  att  behoven  av  positiv 
självuppfattning (att duga, klara uppgiften) och självförverkligande (att lära sig, bli bra på något) får 
företräde. 

 3.1.2 Prestationsmotivation

”Läraren skall stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” (Lpo94, s. 12) 

En person med hög prestationsmotivation tror på sin egen förmåga och vill gärna klara av saker och 
ting själv. (Imsen, 2000) Prestationsmotivation hör till det inre behovet av positiv självuppfattning. 
Drivkraften för att sätta igång med arbetet beror på hur stor den allmänna lusten till framgång är, 
”individens subjektiva värdering vad gäller sannolikheten att nå framgång” och hur viktigt det är för 
denne. (Imsen, 2000, s. 299) Rädslan att misslyckas är kraften som drar åt andra hållet. Beroende på 
vilken av dessa två krafter som är starkast kommer eleven att ta itu med uppgiften eller dra sig 
undan den. 

”Att påbörja en uppgift medför alltid en risk att också misslyckas. Att avsluta en uppgift kräver att 
man vågar lämna ifrån sig något som kan komma att bedömas av andra.” (Kadesjö, 2002, s. 16)

En elev som känner mycket rädsla och ångest kan ägna mycket energi åt att försöka undvika att 
uppleva misslyckande, ibland genom att försöka komma ifrån prestationssituationer. I dessa fall kan 
det hjälpa att ge eleverna lagom svåra uppgifter, så att de känns överkomliga. (Imsen, 2000) 

 3.1.3 Inre och yttre motivation

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.” (Lpo94, s. 
5) 

Ryan och Deci (2000) beskriver två sorters motivation. Inre (intrinsic) motivation förekommer när 
en person, t ex en elev, sätter värde på en aktivitet. Då är motivationen autentisk, och eleven har mer 
intresse och tillförsikt,  vilket ofta leder till  bättre uthållighet, resultat och välbefinnande. Positiv 
feedback som förstärker känslan av kompetens kan leda till större inre motivation. Men eleverna 
behöver även känna att de själva har valt att utföra aktiviteten för att den inre motivationen ska 
verka.  Belöning  (och  straff)  främjar  snarare  en  mer  extern  motivation  och  minskar 
självständigheten. Eleverna behöver också känna tillhörighet. En trygg emotionell bas är viktig. Det 
observerades t ex att elever som såg sin lärare som kall och obrydd visade mindre inre motivation. 

Yttre (extrinsic) motivation förekommer när andra personer lägger sig i och påverkar elevens val av 
aktivitet, t ex med belöning eller straff. Yttre motivation kan vara mer eller mindre påtvingad. Och 
eleven kan mer eller mindre acceptera den påtvingade aktiviteten som andra har bestämt, t ex en 
skoluppgift, och utföra den med mer eller mindre glädje. Eleven kan göra sina uppgifter för att få gå 
på rast, eller för att föräldrarna har lovat någon present mot bra betyg. Men eleven kan också ha 
accepterat målen som har bestämts av läraren och läroplanen och integrerat dem till sina egna mål, 
med syfte att få bra betyg för att komma in på just det program som han själv vill gå. Då är eleven 
motiverad att arbeta, även fast han inte alltid tycker att det är roligt och intressant. 

Lärare, föräldrar och andra vuxna vill att barnen och ungdomarna ska ta till sig de mål och regler 
som är uppsatta för dem och som värdesätts av samhället, bl a att gå i skolan och lära sig. Ryan och 
Deci (2000) fann att integrationen av sådana externa mål främjas när tre behov är tillfredsställda: 
känslan av kompetens, självständighet och tillhörighet (compentence, autonomy and relatedness), 
vilka även främjar välbefinnande. “Contexts supportive of autonomy, competence, and relatedness 
were found to foster greater internalization and integration than contexts that thwart satisfaction of 
these needs.”  Grolnick och Ryan (1989) fann bättre integration av skolvärderingar hos barn vars 
föräldrar främjade självständighet och tillhörighet. 
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 3.2 Uppmärksamhet och koncentration

 3.2.1 Uppmärksamhet och inlärning

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull 
och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.” (Lpo94, s. 12) 

”Det är lättare att uppmärksamma föremål och händelser som är av intresse, som betyder något för 
framtiden  eller  som  angår  oss  själva  eller  våra  närmaste.”  (Imsen,  2000,  s.  144)  ”Elevernas 
uppmärksamhet irrar mellan många kamrater och minst lika många händelser.” (ibid. s. 144) För att 
fånga elevernas uppmärksamhet kan det enligt Imsen (2000) vara effektivt, i alla fall långsiktigt, att 
lärarna försöker nå eleverna där de är, i det de bryr sig om istället för att använda yttre medel, som t 
ex att höja rösten. 

”I  kognitiv  teori  är  man  enig  om  att  uppmärksamheten  är  en  avgörande  faktor  i 
inlärningsprocessen.” (Imsen, 2000, s. 143) Informationen behöver passera korttidsminnet för att 
kodas och lagras i långtidsminnet. Korttidsminnets begränsade kapacitet gör att man inte kan vara 
uppmärksam på så många saker samtidigt. Man kan ändå göra flera saker samtidigt genom att några 
handlingar blir automatiserade, som t ex att sticka, cykla eller skriva. (ibid) 

Ett exempel är när man ska multiplicera 87 och 46. Korttidsminnet används till att hålla koll på 
processen: först multiplicera 6 och 7, sedan 6 och 8, skriva rätt siffra på rätt plats och komma ihåg 
vad man ska göra därnäst. Men för en elev som inte kan multiplikationstabellen kan det bli mycket 
komplicerat, nästan omöjligt, för då används det mycket plats i korttidsminnet för att multiplicera 
enkla tal, och då blir det lätt att tappa den stora bilden. (Imsen, 2000) 

Även inom idrotten är koncentration och automatiserade handlingar viktigt. Jansson (2005) skriver i 
sin doktorsavhandling om koncentration och idrott, att erfarenhet och träning gör att idrottaren kan 
göra vissa handlingar automatiskt, handla mer på instinkt, och därmed inte behöva tänka så mycket. 

 3.2.2 Uppmärksamhet och utveckling

”Varje  elev  har  rätt  att  i  skolan  få  utvecklas,  känna  växandets  glädje  och  få  erfara  den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lpo94, s. 7) 

Barn har en naturlig, impulsiv uppmärksamhet, styrd av olika intryck i omgivningen, genom deras 
sinnen. Barnens tankar är beroende av yttre stimuli. Enligt Piaget uppmärksammar barnen mycket 
mer detaljer än vuxna och kan komma ihåg mycket, men de kan inte organisera och strukturera 
dessa intryck och minnen. Detta på grund av barnets sätt att tänka som kräver en direkt personlig 
upplevelse.  Barnet  kan  alltså  inte  tänka  sig  in  i  någon  annans  situation;  barnens  tänkande  är 
egocentriskt. (Vygotskij, 1998) 

Barnets uppmärksamhet styrs även av vuxna. Barnet lär sig så småningom att självt fånga andras 
uppmärksamhet, t ex genom att peka med fingret, eller genom att prata. Och undan för undan kan 
barnet använda liknande metoder på sig självt, för att styra sin egen uppmärksamhet dit det vill. 
Detta kallas viljestyrd uppmärksamhet, och har sitt ursprung i konflikter mellan olika stimuli samt 
barnets vilja som utvecklas. (Vygotskij, 1998) 

Tichener  (1916)  delar  in  uppmärksamheten  i  två  typer,  viljestyrd  och  icke  viljestyrd.  Han  ger 
exempel på att ett problem i geometri inte gör ett lika starkt intryck som åskan. När åskan fångar 
hela vår uppmärksamhet oberoende av vår vilja, upplever vi det han kallar primär uppmärksamhet. 
När vi behöver anstränga oss för att behålla uppmärksamheten på problemet i geometri, handlar det 
om sekundär  uppmärksamhet,  som är  aktiv  och  viljestyrd.  En  tredje  fas  av  uppmärksamheten 
uppstår  när  man  undan  för  undan  blir  alltmer  intresserad  av  det  geometriska  problemet  och 
fokuserar helt på det, samtidigt som man blir mer van vid att förkasta ovidkommande stimuli. Då 
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får geometriproblemet samma makt över vår uppmärksamhet som åskan och mindre ansträngning 
behövs för att behålla uppmärksamheten. Detta är enligt Titchener åter igen primär uppmärksamhet, 
men där fokus läggs på det man själv valt. (Titchener, 1916) 

Vygotskij  förklarar  vidare  att  tonåren  är  övergången mellan  den  andra  och  tredje  fasen  i 
uppmärksamhetens utveckling. I tonåren utvecklas begreppstänkande (thinking in concepts), som 
inte längre behöver konkret förankring. Under tonåren utvecklas också en inre monolog  (internal 
speech)  och  andra  högre  mentala  funktioner.  Uppmärksamheten  (och  minnet)  kan  nu  bli 
intellektualiserade och bli en del av en större mental funktion och kräver nu mindre uppmärksamhet 
i sig själv eftersom den är styrd av tänkandet. (Vygotskij, 1998) 

 3.2.3 Koncentration

Koncentration kan definieras som: ”stark själslig inriktning på viss uppgift,  ofta så att  (nästan) 
ingen medveten tankekraft  eller  uppmärksamhet  blir  över  för  annat.”  Att  koncentrera  sig  är  att 
”själsligt helt inrikta sig på en begränsad uppgift.” (Norstedts, 1999) 

Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi värderar och sorterar vilka intryck som 
får tränga in respektive stängas ute. För att kunna koncentrera sig på en uppgift, enligt Kadesjö, 
behöver  man  kunna  ”rikta  sin  perception,  sina  tankar,  sina  känslor  mot  uppgiften,  utesluta 
ovidkommande stimuli [samt] komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften.” (Kadesjö, 
2002, s. 16) 

Enligt Kadesjö finns det tre viktiga faktorer som styr en elevs uppmärksamhet. 

• Barnets kunskap och intellektuella  nivå,  som avgör  om uppgiften får  någon mening för 
barnet.

• Känslor som väcks av uppgiften och sammanhanget, uppgiften kan vara lockande, eller den 
kan påminna om otrevliga upplevelser som t ex misslyckande. 

• Barnets motivation för uppgiften. (Kadesjö, 2002) 

Kadesjö (2002) påstår att de starkaste distraktionsmomenten är de som handlar om relationer och 
känslor. ”Om barnets tankar och känslor är upptagna av annat, t.ex av bråket med kompisar på 
rasten […] finns ej förutsättningar för att barnet skall kunna koncentrera sig på den uppgift som 
föreläggs.” (ibid. s. 21) Då är behovet av kärlek och tillhörighet inte tillräckligt tillfredsställt, enligt 
Maslows behovstrappa. 

I idrottssammanhang är det också viktigt att koncentrera sig för att prestera. Jansson (2005) skriver: 
”Koncentrationsförmågan påverkas dels av faktorer som erfarenhet, ålder, kognitiv förmåga, fysisk 
kondition, sinnesstämning och dels av vilken sport och idrottssituation det handlar om.” (ibid. s. 
283) Andra relevanta faktorer inkluderar externa oväntade störningar, egna tankar, bedömning av 
uppgiftens svårighetsgrad, stressnivå och intresse. Men Jansson menar att ”en erfaren idrottare ska 
kunna framkalla  rätt  koncentrationstillstånd för  att  kunna prestera  optimalt,  oavsett”  [alla  dessa 
faktorer]. (ibid. s. 282) 

 3.2.4 Barn med koncentrationssvårigheter

”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo94, s. 
12) 

Alla  barn kan ha mer eller  mindre svårt  att  koncentrera sig mer  eller  mindre ofta,  under vissa 
situationer  eller  perioder.  Men vissa barn har  mer omfattande svårigheter  som präglar  de flesta 
situationer.  Då  kan  det  handla  om  ”primära  koncentrationssvårigheter  [som]  innebär  en 
konstitutionellt betingad brist i förmågan till koncentration.” (Kadesjö, 2002, s. 18) 
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”De typiska problem som barn med primära koncentrationssvårigheter brukar ha är följande:  

• Uppmärksamhetsstörning [blir lätt distraherade];

• Impulsivitet [agerar spontant på första impulsen, utan att tänka sig för];

• Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå [för rörlig eller för passiv för situationen];

• Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler.” (Kadesjö, 2002, s. 25) 

”Ett barn som har svårt att uppfatta och följa regler klarar inte ostrukturerade situationer.” (Kadesjö, 
2002,  s.  42)  Ungdomar med koncentrationssvårigheter  behöver  tydliga instruktioner  och  ramar, 
struktur, och att känna att någon bryr sig om vad de gör. De barnen kan också ha särskilt svårt med 
att  vänta  utan  att  ha någonting  att  göra,  att  ställa  om sig till  förändringar  (de  behöver  mycket 
trygghet), och i valsituationer. (ibid. s. 53-57) 

Barnen behöver ”uppmuntran och beröm i stället för tjat och kritik.” (Kadesjö, 2002, s. 153) Alla 
behöver känna sig uppskattade, och känna att de kan lyckas. Det som är speciellt för barn med stora 
koncentrationssvårigheter  är  att  de  behöver  få  denna  positiva  feedback  omedelbart.  Barn  med 
koncentrationssvårigheter  är  mer  beroende  av  motivation  än  andra  barn,  samtidigt  som det  är 
svårare  att  locka  fram  deras  motivation,  som  hittas  mest  i  nuet.  Man  kan  se  det  som  ett 
motivationshandikapp.  Det  ”handlar  om  en  oförmåga  till  koncentration  som  de  under  goda 
förhållanden övervinner.”  (ibid. s. 44) 

 3.3 Studier och undersökningar om elevers arbetsmiljö

Flera  studier  och  undersökningar,  både  nationella  och  internationella,  har  gjorts  om både  den 
fysiska och den sociala  skolmiljön, och de tar upp några orsaker till att eleverna kan ha svårt att 
koncentrera sig på sina skoluppgifter.  Någon omfattande svensk forskning har dock inte bedrivits 
inom  området,  vilket  bekräftas  av  Skolverket  i  rapporten  Skolverkets  bild  av  utvecklingen  av 
kunskapsresultaten i  grundskolan och av elevers studiemiljö:  ”Inför sammanställningen [...]  har 
Skolverket också sökt efter svensk forskning kring arbetsro och ordning i skolan men några större, 
representativa studier har inte hittats.” (Skolverket, 2008, s.44)

 3.3.1 Skolmiljön och elevinflytande

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo94, s. 7) 

Arbetsmiljöverket ”arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att 
förbättra  arbetsmiljön  ur  ett  helhetsperspektiv”  (Arbetsmiljöverket,  2006,  s.  10)  ”En  god 
psykosocial  arbetsmiljö  är  en  viktig  förutsättning  för  lärande  och  för  att  eleverna  ska  trivas  i 
skolan.”  (ibid.  s.  16)  2005  undersökte  Arbetsmiljöverket  elvaåringar  för  att  kartlägga  hur  de 
upplever sin skolmiljö. Där svarade 8 % av barnen att de ”under den här terminen känt sig mobbade 
av klasskamrater eller andra elever.” (ibid s. 18) Ungefär 10 % av eleverna mår dåligt minst en dag i 
veckan på grund av att de har för mycket att göra i skolan. Ungefär 15 % av eleverna mår dåligt av 
att det är stökigt i klassrummet minst en dag i veckan. (ibid., figur 4, s.21) 

Skolverket gjorde en attitydundersökning 2003 där man frågar elvaåringar om de ”upplever att de 
får  vara med och bestämma om hur de skall  ha det i  klassrummet.” 62 % upplever  att  de har 
inflytande alltid eller ofta. 54 % upplever att de alltid eller ofta har inflytande över ”hur de skall 
arbeta.” (Arbetsmiljöverket, 2006 s. 23) 

I en forskningsrapport tar Ann Skantze (1989) upp ett par aspekter av skolmiljön som också kan ha 
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betydelse  för  koncentrationen.  Skantze  bad  225  elever  från  tre  grundskolor,  varav  två  med 
högstadium, att skriva texter där de beskriver sin skolmiljö och berättar om en vanlig dag i skolan. 
Hon intervjuade sedan 82 av eleverna och förde fältanteckningar för ökad förståelse av elevernas 
vardag. Enligt högstadieeleverna var klassrummen tråkiga och lektionerna var enformiga, liksom 
skoldagen i allmänhet. Några lektioner upplevdes som roliga och andra tråkiga. I en av skolorna 
nämnde eleverna att de tycker om de klassrum där det undervisas ämnen som de gillar. Eleverna i 
båda skolorna verkade uppskatta att byta klassrum för att få lite variation, eller för att få sträcka på 
sig och träffa andra. 

Forskning visar att eget inflytande och självständighet också är viktigt för motivationen (se bl a 
Ryan och Deci  2000).  Högstadieeleverna i  Skantzes  studie  upplevde att  de bara fick göra som 
läraren hade bestämt, och att det inte fanns utrymme för egna initiativ. Men de flesta hade inte 
funderat på detta utan de jobbade på passivt.  Flera uttryckte sitt missnöje över arbetssättet eller 
klassdispositionen. Några tyckte att det borde vara annorlunda, men de kände inte att de kunde 
påverka  situationen.  Några  hade  försökt  påverka,  men  upplevde  inte  att  de  vuxna  brydde  sig. 
Författaren skriver om högstadieeleverna i den ena skolan: ”Kanske erfars och tolkas rummet och 
arbetssättet ständigt som att mitt eget bidrag, mina initiativ, mina tankar och funderingar hör ej 
hemma här. Det är inte min kunskap det gäller utan skolans och böckernas.” (Skantze, 1989, s.87) 

I en av skolorna var det flera elever som uttryckte att de valde att missa någon lektion ibland, t ex 
genom att  inte  komma  tillbaka  till  skolan  efter  tandläkarbesöket.  De  säger  sig  behöva  skolka 
emellanåt. ”Och ibland känner man sig trött på skolan och behöver vara hemma en dag för att få 
upp det där [orken eller lusten].” (Skantze, 1989, s. 90) Själva skolarbetet kändes ganska trist, men 
nödvändigt för framtiden, tyckte några, och det gällde att härda ut. Det bästa i skolan var att få 
träffa kompisar. 

 3.3.2 Arbetsmiljö och arbetsro i klassrummet på högstadiet

”Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande.” (Lpo94, s. 12) 

Arbetarskyddsstyrelsen  och  Boverket  (1996)  skriver  att  ”bra  förhållanden  [psykosociala  och 
fysiska]  stimulerar  koncentrations-  och  minnesförmåga  samt  underlättar  skapande  och  logiskt 
tänkande.”  (ibid.  s.  3)  ”En  viktig  förutsättning  för  stimulerande  och  effektiv  inlärning  är  bra 
innemiljö”  (ibid.  s.  5), där  man  finner  frisk  luft,  behaglig  temperatur,  låg  bullernivå  och  bra 
belysning. 

Ljud är särskilt viktigt eftersom mycket i undervisningen ”sker genom hörsel och hörselminnet.” 
(Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket, 1996, s. 51). Högt bakgrundsbuller kan göra det svårt att 
uppfatta vad lärare och elever säger, ”vilket ökar kravet på koncentration. Det blir då svårare att 
vara  koncentrerad  under  längre  tid  vilket  leder  till  trötta  och  okoncentrerade  elever.” 
(Arbetsmiljöverket,  2006,  s.  28-29)  ”Plötsliga  ljud  verkar  distraherande  och  vänder 
uppmärksamheten  från  den  pågående  uppgiften,  till  ljudkällan.”  (Arbetarskyddsstyrelsen  och 
Boverket, 1996, s. 51) Konstant buller ”kan ha en sömngivande effekt. Bullret uppfattas vanligen 
som mer störande och tröttande då det varierar på ett sätt som den exponerade inte kan kontrollera 
eller förutsäga. Ovidkommande tal är påtagligt distraherande och är på många arbetsplatser det mest 
störande ljudet.” (Arbetsmiljöverket, 2005, s. 19) Allt detta kan påverka elevernas koncentration, 
framför  allt  ”vid  verbala  uppgifter  som  läsning  och  skrivning.”  (Arbetarskyddsstyrelsen  och 
Boverket, 1996, s. 51) 

Arbetsmiljöverket (2006) gjorde en undersökning med 1338 svenska elvaåringar som behandlade 
elevernas  upplevelse  av  sin  skolmiljö.  Arbetsmiljöverket  ställde  frågan  om  de  blev  störda  av 
ljudnivån i klassrummet. Frågan besvarades av 16 % av eleverna med "mer än halva tiden" och av 9 
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% med "halva tiden",  se tabell  1 nedan.  Frågan om hur ofta de stördes av andra saker än ljud 
besvarades av 14 % av eleverna med "mer än halva tiden" och av 9 % med "halva tiden". Frågan 
om hur ofta de kunde få arbetsro besvarades av 14 % av eleverna med "mer än halva tiden" och av 
15 % med "halva tiden”. 
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Är ljudnivån i klassrummet hög – så hög att man inte 
kan prata normalt? 

14 % 15 % 70 %

Blir du störd av hög ljudnivå under lektionerna? 16 % 9 % 74 %

Störs du av andra saker än högt ljud under lektionerna, 
t.ex. att klasskamrater springer omkring, kastar saker 
eller på annat sätt stör? 

14 % 9 % 76 %

Hur stor del av tiden är det svårt att få arbetsro? 14 % 15 % 70 %

Tabell 1: Svenska elvaåringars svar på frågor kring ljudnivån i deras klassrum (Arbetsmiljöverket, 
2006 s. 29) 

”Skolverket anser att det är varje elevs rätt att känna sig trygg i skolan. Varje elev har rätt till en god 
arbetssituation där man kan koncentrera sig. En god studiemiljö innebär att eleverna kommer i tid 
till lektionerna och ägnar sig åt det som lektionen ska handla om. Ansvaret för att så sker ligger på 
eleverna och deras föräldrar liksom på skolan och dess skolledare och lärare.” (Skolverket, 2008, s. 
8). 

I  Skolverket (2008)  sammanställs  enkätundersökningar,  både  nationella  och  internationella,  om 
svenska  grundskoleelevers  studiemiljö.  Två  av  dessa  är  relevanta  för  min  studie.  Den  första, 
Programme  for  International  Student  Assessment (PISA),  genomfördes  av  OECD  och  mäter 
kunskapsutvecklingen  hos  15-åringar  och  utvärderar  deras  studiemiljö.  De  flesta  eleverna  som 
deltog  i  denna  studie  är  från  årskurs  9.  Den  andra  studien  är  Skolverkets  attitydundersökning 
(genomförd 2006) om skolmiljön, vilken riktar sig till lärare och elever på mellan- och högstadiet 
samt gymnasiet. 

Skolverket får i och med sin sammanställning följande bild: ”Även om många elever har en positiv 
syn  på  arbetsron  under  lektionerna  är  det  ändå  förhållandevis  många  som tycker  att  de  flesta 
lektionerna är stökiga.” (Skolverket, 2008, s. 8). Det framgår också att lärarna ger en mer positiv 
bild av skolarbetsmiljön än eleverna. 

I PISA-undersökningen 2003 har 35 % av eleverna svarat att det var oljud/oväsen och oordning 
under  varje  lektion  eller  under  de  flesta  av  dem.  (Skolverket,  2008).  I  Skolverkets 
attitydundersökning fick  högstadielever  svara  på  hur  ofta  de  kände  sig  störda  av  olika  saker  i 
klassrummet. Det framkom att 17 % av dem störs av hög ljudnivå under de flesta lektioner och 13 
% störs ungefär hälften av lektionerna. 16 % av högstadieeleverna störs av andra elever under de 
flesta lektioner och 13 % störs ungefär hälften av lektionerna. 14 % av eleverna tyckte att det fanns 
arbetsro på bara några lektioner eller inga lektioner, medan 21 % menade att det fanns arbetsro 
ungefär hälften av lektionerna. (Skolverket, 2008, s. 51). De olika studierna ger alltså i huvudsak 
samstämmiga resultat. 
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 3.3.3 Examensarbeten om koncentration i skolan och dess förutsättningar

”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” 
(Lpo94, s. 12) 

Några blivande lärare har valt att skriva sitt examensarbete om koncentration i skolan. De har gjort 
det på olika sätt och har haft olika målgrupper. 

I sitt examensarbete har Degerfeldt och Lindkvist (2006) delat ut en enkät till 20 elever i en klass i 
årskurs fyra där de frågade bl a hur ofta och när eleverna känner sig okoncentrerade. Deras sista 
fråga var en mer öppen fråga: ”Berätta vad du tror ligger bakom att du blir okoncentrerad.” De 
vanligaste svaren var: ”om andra börjar prata” och ”högt ljud”. Sedan var det enskilda elever som 
nämnde ”trötthet”, ”ork”, och ”svårt tal i matte”. Författarna frågade också hur ofta eleverna äter 
frukost och skollunch. 19 av 20 åt frukost varje dag och 15 av 20 åt skollunch varje dag. Fyra av 
eleverna äter skollunch fyra gånger i veckan och en elev mindre ofta. 

I sin rapport för Arbetslivsinstitutet redovisar Häggqvist och Johansson (1998) att 67 % av eleverna 
de intervjuade (från grundskolan och gymnasiet) var nöjda med skolmaten, och 33 % inte var nöjda. 
Imsen (2000) påpekar att, om barnen är hungriga är det risk för att de tänker på mat och inte på 
skolarbete. 

Johansson Keinovuopio (2009) djupintervjuade i  sitt  examensarbete tre  elever  i  årskurs nio om 
deras koncentration vid läsning. Hon frågade dem bl a om vilka faktorer de ansåg påverka deras 
koncentration vid läsning.  Alla  tre  eleverna  nämnde ovidkommande ljud,  framför  allt  prat  från 
klasskamrater, hur de kände sig till humöret och huruvida de är trötta och hungriga, vilket en elev 
förklarar  med  den  äckliga  skolmaten.  De  säger  också  att  storleken  på  gruppen  påverkar 
koncentrationen, att det är tystare i en mindre grupp och därmed lättare att koncentrera sig.  Andra 
faktorer som nämns är intresse och motivation, samt vilken typ av text de ska läsa. Författaren 
frågar dem vidare vad de har för strategier för att kunna koncentrera sig vid läsning. En strategi är 
att lyssna på musik, vilket gör att man inte hör vad som händer runt omkring. En annan strategi är 
”mental ansträngning och motiverande tankar.” (ibid. s. 19) En elev hade som strategi att ibland ta 
med sig egen mat ifall skolmaten inte var god. Samma elev kände behovet av att förbättra sina sov- 
och matvanor för att därmed kunna koncentrera sig bättre. 

Johansson  Keinovuopio  (2009)  gjorde  även  en  fenomenografisk  analys  av  dessa  tre  elevers 
uppfattningar  om  koncentration  vid  läsning.  Hon  delade  in  uppfattningarna  som  framkom  i 
intervjuerna i fem beskrivningskategorier. Koncentration beror på förutsättningar; koncentration är 
förmågan att rikta och upprätthålla fokus; koncentration är avgörande för förståelse vid läsning; 
koncentration infinner sig med intresset för det man läser; och koncentration kan underlättas med 
strategiska åtgärder. 

Beryl  Low och Jaana Nyman (2008) genomförde sitt  examensarbete  om  Arbetsro i  skolan.  De 
intervjuade tio elever i åldern 10 till 18 år. Arbetsro för eleverna innebär att det ska vara lugnt och 
tyst  i  klassrummet.  ”Arbetsro varierar beroende på ämne, arbetssätt  och arbetsform.” (Low och 
Nyman, 2008 s.11). En elev från gymnasiet tyckte att arbetsro berodde på ämnet, t ex att för att lära 
sig bäst under matematiklektionerna skulle det vara tyst, medan på språklektioner var det bäst med 
mycket prat och diskussioner. En elev lärde sig bäst när han fick lyssna på musik. Alla tio eleverna 
tog upp att hinder för arbetsro kunde vara att andra elever stör. Störande tankar kunde också hindra 
arbetet, t ex om man bråkat med en kompis, menade två elever i sjuan. Uppmuntran från läraren och 
goda  relationer  mellan  elever  tycktes  främja  lärandet  och  koncentrationen.  Andra  faktorer  som 
påverkar var tidpunkten på dagen och lärarna som ibland kunde störa arbetsron genom att skrika 
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eller som inte var konsekventa. Författarna skriver att ”det skulle vara givande att fokusera på varje 
årsgrupp för sig”, och därmed flera elever från samma åldersgrupp. (ibid. s.24) 

Hyving (2009) riktade sitt examensarbete om koncentration mot gymnasieelever. Hon bad en klass 
som går första året på gymnasiet att skriva en sammanhängande text om ”tankar och erfarenheter 
kring möjligheten att koncentrera sig i sin lärmiljö.” (ibid. s.16) Hon fann i elevernas texter att deras 
koncentration kan hindras av bl a fysiologiska och personliga faktorer och kan främjas av musik, 
rörelse, intresse för ämnet och av en lärare som kan göra ämnet intressant. Det dök också upp olika 
stressfaktorer  som  stor  arbetsbelastning,  depression,  sociala  bekymmer,  buller  och  irritation. 
Eleverna kunde irritera sig över andra elever som inte visar hänsyn utan som stör på olika sätt. I 
denna undersökning påpekar 18 av 22 elever att de blir störda eller irriterade av buller och lika 
många irriteras av prat. Grupptrycket gör det svårt att låta bli att prata med klasskompisar. Dåliga 
pedagoger med oförmåga att skapa ett positivt arbetsklimat, favorisering och ineffektivitet kunde 
också orsaka irritation och stress hos elever. 

I examensarbetena ovan har elever från olika åldrar tillfrågats, både muntligt och skriftligt, om vad 
de anser påverkar koncentrationen eller arbetsron. Hög ljudnivå och andra elevers prat verkar vara 
de  vanligaste  orsakerna  till  okoncentration.  Bara  en  av  studierna  var  specifikt  riktad  mot 
högstadieelever, vilket är den målgrupp som framför allt intresserar mig. Ändå visar sig resultaten 
vara likartade på såväl högstadiet som gymnasiet.

Med detta i bakgrunden ville jag undersöka högstadieelever och fråga dem vad de anser påverkar 
sin koncentration vid teoretiska uppgifter. Med detta menar jag bl a läsning, matematikövningar och 
skrivövningar. Min önskan var att få fram de viktigaste faktorerna som påverkar koncentrationen 
enligt eleverna, samt deras allmänna uppfattningar om koncentration. Med variationen i två klasser 
hoppades jag också få en uppfattning om hur vanliga de olika faktorerna är i elevernas svar. 
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 4 Metod

 4.1 Metodval – kvalitativ analys

Jag har valt att använda en kvalitativ metod, eftersom jag ville få en förståelse för ett visst fenomen, 
nämligen  elevernas  koncentration.  Jag  ville  få  reda  på  vad  högstadieelever  anser  påverkar  sin 
koncentration i klassrummet. 

Med en kvalitativ analys kan man upptäcka ”variationer och strukturer hos företeelser, egenskaper 
och innebörder” (Starrin & Svensson, 1994, s. 23). Med en kvantitativ analys söker man snarare 
samband mellan olika företeelser, eller hur de fördelar sig i en viss population (ibid.). 

I en kvalitativ analys bearbetar man ofta textmaterial som t ex observationsanteckningar, utskrivna 
intervjutexter eller en dagbok. Det är viktigt att dokumentera tankarna som dyker upp under både 
datainsamlingen och databearbetningen. Det är praktiskt med löpande analyser, som kan t ex ge 
idéer om hur vi kan gå vidare eller hur man kan förbättra sina intervjufrågor, samt att bearbeta 
datamaterialet  när  intervjun  eller  observationerna  fortfarande  är  i  färskt  minne.  Man  läser 
textmaterialet flera gånger och för löpande anteckningar. (Patel och Davidsson, 2003)

Jag ville också hitta allmänna uppfattningar om koncentration hos högstadieelever. Därför har jag 
låtit mig inspireras av fenomenografi vilket är en metod för att studera och behandla uppfattningar. 

 4.1.1 Fenomenografi

Ordet fenomenografi kommer från grekiskan och betyder att i ord eller bild ”beskriva det som visar 
sig”(Starrin & Svensson, 1994, s.112).  Fenomenografi  är  ”en empiriskt grundad beskrivning av 
olika sätt att uppfatta omvärlden”. (Larsson, 1986, s. 13). Denna metod intresserar sig inte för ”vad 
något är” utan för ”vad något uppfattas vara”. (Starrin & Svensson, 1994). Huvudsyftet är alltså att 
beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. 

Människans kunskap om världen består av en mängd uppfattningar. En uppfattning kan definieras 
som ett ”personligt sätt att betrakta och bedöma något”. Att uppfatta är att ”bli medveten om genom 
att  ta  emot  och  bearbeta  (vissa)  yttre,  fysiska  retningar  med  hjälp  av  ett  eller  flera  sinnen.” 
(Norstedts, 1999) En uppfattning, i fenomenografi, är ”vilket innehåll människan ger åt relationen 
mellan sig själv och något i omvärlden” (Starrin & Svensson, 1994, s. 117). Tänkandet, inlärningen, 
kunskapsbildningen och språkutvecklingen ses som en förändring i denna relation. Fenomenografin 
intresserar sig för variation i uppfattningar, och utgår ifrån att olika personer har olika uppfattningar, 
och att dessa kan komma att förändras över tid. (ibid. s. 117) Detta innebär att samma frågor till 
samma personer vid ett senare tillfälle skulle kunna ge ett helt annat resultat. 

Enligt  Larsson  (1986)  har  fenomenografiska  studier  ofta  kvalitativa  djupintervjuer  med  öppna 
frågor som datainsamlingsmetod, där man söker förstå hur personen upplever och uppfattar något. 
Djupintervjuer ger innehållsrikare svar än om deltagarna bara väljer mellan olika svarsalternativ. De 
öppna frågorna gör att det kan dyka upp nya uppfattningar, som forskaren inte tänkt på förut. En 
annan fördel med intervjuer är att man kan försäkra sig om att undersökningspersonerna svarar på 
rätt frågor, och att de tolkar frågorna som vi gör. Det är dock viktigt att inte ställa ledande frågor, så 
att de intervjuade inte ger de svar som forskaren vill höra, utan berättar sina egna uppfattningar. 

Fenomenografin  används  ofta  i  didaktiskt  syfte  för  att  undersöka  elevers  eller  studenters 
uppfattningar  om fenomen,  för att  sedan gruppera uppfattningarna i  ett  antal  kategorier  som är 
kvalitativt skilda och inte överlappar varandra. Man antar att det finns många olika sätt att uttrycka 
en uppfattning med ord men att det finns ett begränsat antal olika uppfattningar om varje fenomen. 
Fenomen som studeras kan vara kunskaper som behandlas i skolan, t ex ”vad är materia” eller de 
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kan vara av allmänpedagogisk karaktär, som ”vad är inlärning”. Man kan göra en fenomenografisk 
studie för att gestalta utbildningseffekter, där man gör samma studie före och efter utbildningen för 
att se om uppfattningarna om ett visst fenomen har ändrats. Fenomenografi kan också användas i 
icke-pedagogiska studier, som t ex om hur människor uppfattar skattesystemet. (Larsson, 1986) 

Den fenomenografiska analysmetoden (liksom den kvalitativa) kan delas in i fyra faser, under vilka 
materialet  läses  flera  gånger.  Först  ska  man  bekanta  sig  med  och  söka  det  väsentliga  i 
informanternas utsagor samt etablera ett helhetsintryck. Sedan ska man uppmärksamma likheter och 
skillnader  i  utsagorna  och  prova  olika  tolkningar.  Därefter  ordnar  man  uppfattningarna  i 
beskrivningskategorier. Till slut studerar man den underliggande strukturen i kategorisystemet och 
jämför hur  uppfattningarna  förhåller  sig  till  varandra.  (Starrin  & Svensson,  1994).  Det  som är 
specifikt  för  fenomenografi  (i  förhållande  till  övriga  kvalitativa  metoder)  är  att  den  behandlar 
uppfattningar. 

 4.1.2 Datainsamling – mina frågor

Enkät- eller intervjufrågor kan vara olika mycket strukturerade och standardiserade, enligt Patel och 
Davidsson (2003). Högt strukturerade frågor har t ex svarsalternativ eller kan besvaras med ja eller 
nej.  Lågt  strukturerade  frågor  är  öppna  frågor  som  kan  tolkas  fritt  och  som  ger  mycket 
svarsutrymme, vilket är viktigt när man söker efter variationer och vill få en djupare förståelse för 
ett fenomen. Vid en intervju eller enkät med hög standardisering får alla undersökningspersonerna 
samma frågor i samma ordning. Vid låg standardisering kan intervjuaren anpassa frågornas innehåll 
såväl som ordning efter den intervjuade. (ibid.) 

Min enkät hade en hög grad av standardisering, alla fick samma frågor i samma ordning. Jag bad ett 
trettiotal elever skriva ner sina svar på min enkät som bestod av fem öppna frågor, se bilaga 1. Det 
var viktigt att inte ställa ledande frågor och att formulera frågorna så tydligt som möjligt för att 
minska risken för misstolkning. Eleverna hade stort svarsutrymme, de kunde berätta fritt och hur 
mycket de ville.  Mina frågor hade alltså en ganska låg grad av strukturering,  vilket var viktigt 
eftersom jag var  ute  efter  variation  i  deras  svar,  jag  ville  veta  allt  som de  tror  påverkar  sin 
koncentration.  För  att  försäkra  mig  om att  de  frågor  som jag  planerade  att  ställa  var  bra  och 
välformulerade provade jag dessa på några personer innan undersökningen genomfördes. 

När jag sedan utförde mina intervjuer använde jag mig av samma grundfrågor som på enkäten, och 
lade till ”Brukar du ha lätt att koncentrera dig?” ”Är det viktigt att kunna koncentrera sig?” och 
”Känner  du  att  du  kan  påverka  din  koncentration?”  Frågorna  var  alltså  öppna  och  gav  stort 
svarsutrymme åt eleverna, dvs de hade en låg grad av strukturering. Trots att jag hade frågorna på 
ett  papper  som jag  tittade  på  då  och  då  under  intervjuerna,  var  mina  intervjuer  inte  alls  lika 
standardiserade  som  enkäten.  Jag  ställde  inte  frågorna  i  samma  ordning,  och  ställde  några 
följdfrågor när det var relevant. Varje intervju var som ett samtal med eleverna. 

 4.1.3 Bearbetning av datamaterialet

Jag läste alla svar en första gång och antecknade mina tankar. Sedan läste jag dem en andra gång 
och antecknade alla faktorer som dök upp i elevernas utsagor, de som främjar och de som hindrar 
koncentrationen.  Jag  sorterade  och  sammanställde  faktorerna.  Se  bilaga  2  för  de  vanligaste 
faktorerna och bilaga 3 för en sammanställning av alla faktorer som togs upp. Jag läste alla svar 
några gånger till för att försäkra mig om att jag inte hade missat någon faktor. Jag har vridit och 
vänt  på  svaren,  prickat  av  antal  elever  som  nämnde  olika  faktorer  och  sorterat  faktorerna  i 
kategorier. Jag läste alla svar några gånger till för att bättre förstå vad eleverna tänkte, för att kunna 
avgöra i vilken kategori en eller annan faktor skulle ingå och om två olikt uttryckta faktorer kunde 
vara samma. 
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Jag läste svaren ytterligare några gånger för att försöka hitta tendenser och variationer i elevernas 
allmänna uppfattningar om koncentration, vilket utgör den fenomenografiska delen av detta arbete. 
Jag  hittade  först  fyra  olika  uppfattningar.  Jag  läste  elevsvaren  några  gånger  till  och  upptäckte 
ytterligare  en  uppfattning.  Jag  skrev  sedan  en  beskrivning  för  varje  uppfattning,  eller  varje 
uppfattningskategori. Jag läste alla svar en gång till för att pröva mitt val och min beskrivning av 
uppfattningskategorier. 

 4.1.4 Urval av undersökningspersoner

I urvalet av undersökningspersonerna (i en fenomenografisk analys) söker man variation i t ex kön, 
ålder, utbildning och social bakgrund. Min målgrupp är högstadiet. Jag tror att högstadieelever kan 
uttrycka sina upplevelser och har gott om erfarenhet av skolarbete och koncentration och borde ha 
en relativt bra självkännedom. Under den våren som jag utförde undersökningen undervisade jag 
6:or, 7:or och 8:or på en högstadieskola i Luleå och det var enklast att hitta informanter från denna 
skola. Jag valde att ha en klass 9:a som undersökningsgrupp. För det första för att inte välja mina 
egna elever och bli påverkad av eventuella fördomar mot dem. För det andra för att de skulle känna 
sig friare att svara eftersom de inte hade mig som lärare. 

Eleverna i den utvalda klassen hade samma ålder, samma utbildningsnivå och kom från samma 
skola, men från olika stadsdelar och med olika social bakgrund. De flesta har varit tillsammans 
sedan 7:an, och har därmed utvecklat en egen klasskultur. Jag pratade med deras svensklärare som 
också  var  klassföreståndare  för  klassen,  och  jag  fick  lov  att  göra  undersökningen under  en  av 
hennes lektioner.  

Jag ville sedan undersöka en klass till, för att få mer variation i svaren. Jag kontaktade några lärare i 
det andra arbetslaget och fick besöka en klass 9:or från detta arbetslag också. Där hade eleverna, 
förutom en egen klasskultur,  andra lärare än min första undersökningsgrupp, ock därmed andra 
erfarenheter. 

Till slut gjorde jag fyra elevintervjuer för att få fördjupade svar. Jag hade tänkt välja elever som 
hade visat olika uppfattningar i sina skrivna svar, men det närmade sig skolavslutning och jag hade 
ont om tid och fick välja elever som visade intresse för att bli intervjuade. En av dem hade tidigare 
inte svarat på mina frågor. 

 4.2 Genomförande

 4.2.1 Grupp A

Jag hade besökt min första undersökningsgrupp (grupp A) vid ett tidigare tillfälle och berättat att de 
skulle få delta i en undersökning om koncentration. De visste vem jag var eftersom jag jobbar på 
deras skola. Dagen när undersökningen genomfördes var jag ensam med klassen. Det var strax före 
lunch och eleverna hade haft gymnasieval precis innan, så de var lite upphetsade av denna situation. 
Några kom sent eftersom de ville bli färdiga med sitt val. Men när de hade satt i gång med mina 
frågor, blev det alldeles tyst i klassrummet. 

När jag presenterade undersökningen för klassen, nämnde jag att det kunde finnas inre och yttre 
faktorer som påverkar koncentrationen, och jag råkade nämna ”trött” och ”hungrig” som exempel. 
Jag  lovade också att bara jag skulle läsa deras svar och att deras namn inte skulle användas. 

Till varje elev i klassen delade jag ut ett blad med frågor (se bilaga 1). Varje blad hade en siffra från 
1 till 20 och de delades ut slumpmässigt. Eleverna fick också ett linjerat blad där de skulle skriva 
sina svar. Jag bad dem skriva sin siffra högst upp samt ange om de var tjej eller kille. De fick även 
skriva sitt namn vid sitt nummer på en namnlista som jag sedan inte tittade på. På det sättet skulle 
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jag inte veta vem som skrivit vad, men jag kunde leta upp vem det var, i fall jag ville be dem om en 
intervju, eller få förklarat något de skrivit. Jag känner nämligen några av eleverna, men inte alla, 
och jag ville inte att detta skulle påverka min tolkning. Jag behövde använda namnlistan en gång, 
för några elever hade glömt att skriva om de var tjej eller kille. Jag bad en person som inte deltog i 
undersökningen titta på listan och berätta för mig vad namnet vid vissa nummer hade för kön. 

Jag räknade att 20 av 22 elever var närvarande. Jag fick dock endast svar från 19 elever, 14 tjejer 
och 5 killar (antingen räknade jag fel eller så var det en elev som inte lämnade in något). Ingen höll 
på längre än 20 minuter. Flera lämnade in sitt papper efter bara 10 minuter. Ingen skrev mer än en 
A4-sida. 

Efter en första genomläsning av elevsvaren frågade jag några lärare hur de upplevt just denna klass. 
Jag var ibland imponerad över elevernas ordval, men lärarna förklarade att många i just den här 
klassen uttrycker sig väldigt bra och har ett brett ordförråd. Lärarna berättade att det var en ganska 
lugn klass som hade lätt att hitta arbetsro. 

 4.2.2 Grupp B

Med den andra  gruppen (grupp B)  använde  jag  samma procedur  och  samma frågor.  Men den 
gången sa jag inte mycket när jag presenterade min undersökning. Jag nämnde inte några exempel 
på faktorer, inte heller att det finns inre och yttre sådana. Detta för att bättre se vad de tänker på 
själva. 

Jag besökte klassen en fredag, första passet på morgonen, strax efter klassrådet. Det var många som 
var  borta,  varav  flera  som  skulle  redovisa  sina  arbeten  den  dagen.  De  hade  också  haft 
föräldraredovisning på skolan kvällen innan. Det var väldigt lugnt när de satt och svarade på mina 
frågor. Gruppen bestod av 20 elever. Jag fick svar från 12 elever, 6 tjejer och 6 killar. De höll också 
på ungefär mellan 10 och 20 minuter och skrev högst en A4-sida var. 

Efter att ha läst svaren från grupp B och börjat föra anteckningar och hitta faktorer, bad jag en lärare 
som hade dem berätta lite hur hon upplevde klassen. Hon sa att ”det fanns ganska stora skillnader i 
klassen gällande motivation för skolarbetet, och [att] det påverkade koncentration och arbetsro”. 
Muntliga uppgifter (t ex i engelska), i helklass eller i grupper, brukade fungera bra i klassrummet. 
Men när de hade skriftliga uppgifter arbetade eleverna ofta utspridda i flera lokaler, för att kunna 
finna  arbetsro.  Några  dagar  innan  de  svarade  på  mina  frågor  hade  de  börjat  arbeta  med 
lärandeprocesser i engelska. 

 4.2.3 Intervjuerna

Vid genomförandet av intervjuerna, tog jag med de fyra frivilliga eleverna (alla från grupp B) en 
och en till ett annat klassrum. Jag upplevde alla fyra som avslappnade och villiga att hjälpa till 
genom att svara på mina frågor. Jag spelade in intervjuerna och skrev sedan ned dem. 
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 5 Resultat och diskussion

 5.1 Resultatbeskrivning

Jag fick 31 handskrivna blad samt fyra inspelade intervjuer från elever som då gick i nionde klass i 
en  skola  i  Luleå.  Eleverna  beskrev  under  vilka  förhållanden  de  kan  respektive  har  svårt  att 
koncentrera sig och vilka faktorer som påverkar deras koncentration. Med hjälp av detta underlag 
har jag kommit fram till följande svar på de två första frågeställningarna i mitt syfte (den tredje 
frågan behandlas i stycke 5.1.2):

Under vilka förhållanden upplever eleverna att de kan koncentrera sig i klassrummet? (I)

Eleverna kan koncentrera sig när de finner en fin miljö, lugn och ro, när alla gör som de ska och det 
är lagom tyst i klassrummet eller när de får lyssna på musik. Det hjälper om det är få i klassrummet 
eller  om  de  får  sitta  själva  i  ett  annat  rum eller  kanske  hos  specialläraren.  Det  är  lättare  att 
koncentrera sig när de är pigga, mätta och allmänt mår bra, samt när de är glada och har det lugnt i 
sinnet. Eleverna kan koncentrera sig bättre när de möter bra lärare, intressanta ämnen och variation, 
roliga uppgifter som är lätta eller går fort att göra, kanske sådana där de får använda sin fantasi eller 
utföra praktiskt arbete. Det hjälper när de har bra koll på vad de ska göra och känner att tiden räcker 
till, samt om de har motivation och viljan, vilket kan främjas om de hjälper och peppar varandra. 

Under  vilka  förhållanden  upplever  eleverna  att  de  har  svårt  att  koncentrera  sig  i 
klassrummet? (II)

Eleverna har svårt att koncentrera sig när det är hög ljudnivå eller stökigt i klassrummet,  när andra 
pratar och ingen gör som de ska eller när det händer intressanta saker runt omkring. Det är svårare 
att koncentrera sig när de är hungriga, trötta eller sjuka, när de är på dåligt humör, oroliga för något 
eller tänker på något annat. Eleverna har svårt att koncentrera sig när de möter tråkiga, svåra eller 
oklara uppgifter eller när de behöver jobba med samma sak under en lång tid. Det blir svårare när 
de känner sig less, slappa eller mindre motiverade, samt när de inte har rätt arbetsmaterial. 

 5.1.1 Faktorer som påverkar koncentrationen

Eleverna  nämnde  många  faktorer  som kan  påverka  koncentrationen.  Jag  sorterade  dem i  fyra 
kategorier  som  jag  benämnde:  arbetsmiljö  (ljud,  störningsmoment),  uppgiften  (svår,  tråkig, 
tidspress), välbefinnande (fysiskt och psykiskt) och drivkraft (vilja och motivation). I bilaga 3 finns 
en lista över alla de omnämnda faktorerna och vilken kategori jag placerat dessa i. De vanligaste 
faktorerna  var  kopplade  till  arbetsmiljön  –  nästan  alla,  27  av  31,  tog  upp faktorer  från  denna 
kategori. Därefter kommer välbefinnande med 18 elever, uppgiften med 16, och till slut drivkraft 
med 10. Här följer en beskrivning av mina kategorier. 

Arbetsmiljö

Många elever berättar att det är lättare att koncentrera sig när det är ”lugnt och inte så mycket folk i 
klassrummet”. En elev förklarar:  ”Om det är hög ljudnivå när man ska läsa kan jag ha svårt att 
koncentrera mig.” Det kan också vara något lockande som stör:”När folk pratar om något intressant, 
för då vill jag diskutera ämnet.” Eleverna behöver lugn och ro, och några behöver få lyssna på 
musik för att kunna koncentrera sig. 

De störande momenten i arbetsmiljön kan handla om allt från ”hög ljudnivå” eller ”prat”, till: ”Alla 
sprang runt och skrek och mest kastade saker över allt.” En elev tycker att  ”Det beror på att vissa 
människor inte kan visa respekt för andra.” och en annan elev beskriver samma sak men med andra 
ord. 
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Uppgiften 

Flera elever skriver att det är lättare att koncentrera sig på en uppgift som är rolig och lätt, eller ett 
ämne som är intressant. En elev förklarar varför hon hade svårt att koncentrera sig: ”Arbetet var 
krävande och mycket fakta var på engelska.” Andra exempel på hur eleverna beskriver tillfällen när 
de har svårt att koncentrera sig är: ”När man måste jobba med samma sak under en lång tid.”, ”Om 
det är en ointressant uppgift.” och ”Om det är en enformig lektion.” 

Några elever behöver ”känna att tiden räcker till”. En skriver vad han behöver för att koncentrera 
sig: ”Det ska vara lugnt men jag behöver tid för att inte känna mig stressad.” 

Välbefinnande 

En elev skriver att det är ”svårt att koncentrera sig om man är hungrig och trött” och många andra 
skriver något liknande. En elev skriver att det var svårt ”i fredags. Jag var trött efter skolveckan.” 
En annan elev berättar: ”Jag kände att jag inte orkade. Jag var helt slut. Jag blir ofta okoncentrerad 
när jag är trött.” Hunger är en annan orsak till dålig koncentration och några elever förklarar att den 
kan bero på frukosten eller skolmaten. En elev sammanfattar detta bra: ”Dagar jag koncentrerar mig 
bra är när jag har sovit bra, ätit bra med frukost och när det är god mat i skolan.” 

Elevernas känsloliv påverkar också deras koncentration. En elev berättar under vilka förhållanden 
hon har svårt att koncentrera sig: ”Det brukar oftast vara personliga faktorer – om jag ätit eller sovit 
dåligt, eller om jag har dåligt samvete inför någonting. Det kan också vara om jag är orolig för 
någonting som kommer att ske.” För en annan elev är det snarare: ”När jag ser fram emot något 
eller tänker på något riktigt intressant.” 

Drivkraft 

Vilja och motivation är en drivkraft för koncentration och skolarbete. En elev skriver om en lektion 
då det gick bra att koncentrera sig: ”Jag var pigg. Jag kände att jag ville jobba. Det gjorde jag med 
och jag kunde känna mig stolt sen.” En annan skriver: ”Det var väldigt tyst och jag ville bli klar 
med min sak.” 

Några elever verkar råka känna att de vill arbeta. ”Jag kände mig villig att åstadkomma något under 
lektionspasset.” Men två elever verkar ha kontroll över sin vilja, en av dem skriver: ”Det funkar bra 
för mig att koncentrera mig de flesta lektioner, det handlar bara om vilja.” 

 5.1.2 Elevernas uppfattningar om koncentration (III)

Jag  sökte  efter  allmänna  uppfattningar  om koncentration  i  elevernas  svar.  I  intervjuerna  anser 
eleverna  att  de  behöver  koncentrera  sig  för  att  få  sina  uppgifter  gjorda.  Men  koncentrationen 
påverkas av en mängd olika faktorer, vilket visades av min analys av faktorer som främjar och 
hindrar  koncentrationen  enligt  eleverna.  Uppmärksamheten  och  koncentrationen  verkar  riktas 
främst mot det som är av intresse för eleven, bl a roliga uppgifter, intressanta ämnen men också 
intressanta  tankar  och  konversationer.  Men  koncentrationen  kan  även  styras  av  viljan,  trots 
koncentrationshindrande faktorer, och det går att lära sig att koncentrera sig. Svaret på min tredje 
frågeställning är de olika uppfattningar som framkommit i elevernas skriftliga svar och intervjuer 
och som presenteras nedan. 

Koncentration är viktig för att få skoluppgifterna gjorda. Utan koncentration är det svårt att 
utföra sina uppgifter.  I  tre av intervjuerna frågar jag eleverna om de anser att  det  är viktigt att 
koncentrera sig. En elev svarar: ”Ja, självklart. Det är då man får sakerna gjort. Annars är det bara 
massa annat [...] och så får man ingenting gjort.” Jag har också hittat den uppfattningen i några 
skrivna svar, t ex hos en elev som kan koncentrera sig när hon ”känner ett behov av att slutföra 
uppgiften”. Hon koncentrerar sig alltså för att kunna slutföra uppgiften. 
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Koncentration beror på omständigheterna. Det kan vara interna och externa, fysiologiska och 
psykosociala faktorer som påverkar koncentrationen. Nästan alla elever visar den uppfattningen. 
Eleverna kan lida av hunger och trötthet, vara sura eller på dåligt humör, störas av hög ljudnivå och 
andra störningar i klassrummet, drabbas av en för svår uppgift eller av tidspress. En elev skriver: 
”Om jag är hungrig, trött eller sur kan det bli svårt för mig att arbeta.” En annan skriver: ”Jag 
behöver musik eller [ett] lugnt rum [för att koncentrera mig].” 

Koncentration riktas mot det som är relevant och intressant för eleven. Intressanta händelser 
runt omkring eller riktigt intressanta tankar fångar uppmärksamheten och därmed koncentrationen. 
”När jag ser fram emot något eller tänker på något riktigt intressant [har jag svårt att koncentrera 
mig på uppgifterna].” Likaså om uppgiften är rolig och intressant kan man koncentrera sig på den. 
”Det  var  lätt  [att  koncentrera  sig]  eftersom  jag  var  intresserad  av  uppgiften.”  ”Jag  lyckas  att 
koncentrera mig bra på 99% av alla läspass, eftersom jag älskar att läsa och när jag läser så är jag i 
min egna lilla bubbla.” ”Om jag ska koncentrera mig bra ska jag [...]  tycka det är kul att göra 
uppgiften.” 

Koncentration kan kontrolleras av viljan. Individen ansvarar för sin koncentration och kan styra 
den mot uppgifterna, trots omständigheterna och även om uppgifterna i sig inte känns så intressanta. 
En elev berättar vad det berodde på att han kunde koncentrera sig:  ”Jag ville bli klar med min sak.” 
En annan förklarar:  ”Jag ser alltid till  att koncentrera mig under lektionerna för att undvika att 
hamna efter och bli stressad.” 

Man  kan  lära  sig  att  fokusera  och  koncentrera  sig. Man  kan  även  träna  på  att  fokusera/ 
koncentrera sig. En elev visar den uppfattningen: ”Det var ganska lätt att koncentrera [mig] på en 
torsdag för då har jag haft två träningar och på min träning så lär man sig att fokusera på det man 
gör utan att man egentligen tänker att man gör det.” 

 5.1.3 Övriga observationer

Några andra faktorer eller förhållanden av betydelse för koncentrationen som också framkommit i 
studien men inte ingick i någon kategori. 

Lärarens roll

Fyra elever skriver  om lärarens betydelse för deras koncentration.  En elev behöver komma väl 
överens med läraren. En annan förklarar sin koncentration med att då ”fick jag mycket hjälp av 
läraren den dagen.” Men viktigast verkar vara lärarens roll i upprätthållandet av arbetsron, vilket är 
i sin tur en förutsättning för koncentration. Tre elever nämner detta. En av dem skriver ”mycket när 
det gäller arbetsro hänger på läraren.” Det kan bli en väldigt stökig arbetsmiljö om läraren ”har 
svårt att få eleverna tysta.” Eleverna behöver ”en bra och sträng lärare.” 

Personliga koncentrationssvårigheter

Fem elever påstod att de som personer inte brukar ha problem med sin koncentration. En börjar så 
här: ”Jag brukar inte ha svårt att koncentrera mig på uppgifter i skolan, men när jag väl har det så 
brukar det oftast bero på...” Jag ställde frågan till tre av mina fyra intervjuelever om de brukade ha 
svårt eller lätt att koncentrera sig allmänt sett och alla tre sa att de brukade lyckas koncentrera sig. 
Ingen elev från min undersökning verkade ha stora koncentrationssvårigheter.  

Strategier

Två  elever  hävdar  att  de  har  kontroll  över  sin  koncentration,  trots  att  de  nämner  flera 
koncentrationshindrande faktorer. En av dem skriver: ”jag brukar se till att vara koncentrerad.” Jag 
frågade intervjueleverna om de kände att de kunde påverka sin koncentration.  Svaren varierade 
mellan ”Till och från” och ”Jo, visst kan jag göra det.” 
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Jag frågade mina intervjuelever hur de gjorde när de hade svårt att koncentrera sig. Alla fyra hade 
en eller annan strategi mot de koncentrationshindrande faktorerna. Tre elever ”försöker få alla att 
vara tyst.” Jag frågade en av dem om denna strategi fungerar, och han svarade ”Ja, oftast.” Två 
elever byter rum ibland när det blir för stökigt: ”Jag går ofta och sätter mig någon annanstans och 
arbeta.” Den sista strategin jag fick höra är att man kan se till ”att man käkar bra frukost och att man 
sover ordentligt.” 

Likheter och skillnader mellan pojkar och flickor

Killarna tar upp om uppgiften är kul eller tråkig, men inte om den är lätt eller svår (förutom tre 
killar som på sista frågan skrev att mina undersökningsfrågor var lätta). Enbart en kille nämner 
någon känsla, han behöver ”ha det lugnt i sinnet”. och några andra killar behöver ”må bra”, men de 
förklarar inte om de menar bara fysiskt eller även psykiskt. Tjejerna däremot kan vara glada, sura 
eller oroliga. Tjejerna nämner läraren på olika sätt, antingen att de behöver ha en bra lärare, att de 
får hjälp av läraren, att relationen till läraren är viktigt eller att en bra och sträng lärare ser till att det 
blir  lugn och ro.  Killarna pratar  inte  om läraren,  förutom en som beskriver  att  han inte  kunde 
koncentrera sig en gång ”då läraren var borta. Det blev praktiskt taget kaos…” 

Faktorernas hindrande och främjande sidor

Faktorerna har två sidor, t ex har ”hög ljudnivå” sin motsats i ”tystnad” eller ”lugn och ro”. Ibland 
nämner  elever  en  faktor  som  koncentrationsfrämjande  men  inte  dess  motsvarighet  som 
koncentrationshindrande, eller tvärtom. Se bilaga 4 för en fördelning av hindrande och främjande 
faktorer  per  kategori.  Sju  elever  av  31  nämner  viljan  eller  motivationen  som  en 
koncentrationsfrämjande faktor,  men bara en av dem tar  upp det  här  som en hindrande faktor: 
”Ibland kan jag känna mig mindre motiverad och koncentrera mig sämre.” Det verkar inte vara 
självklart att tänka på bristande motivation som ett hinder, däremot verkar det vara lättare att ta upp 
motivation som någonting man behöver för att koncentrera sig. 

Många elever, berättar att de har svårt att koncentrera sig när de är trötta och hungriga, men utan att 
nämna att de behöver vara pigga och mätta för att kunna arbeta. Ungefär dubbelt så många elever 
nämner  dessa  känslor  som  koncentrationshindrande  faktorer,  än  som  koncentrationsfrämjande 
faktorer. 

Fyra elever nämner känslor som sur och orolig som koncentrationshindrande faktorer, men bara en 
av dem säger att hon behöver vara glad för att koncentrera sig. Tre eleverna säger att, för att kunna 
koncentrera  sig,  så behöver  de känna att  tiden räcker till.  Men ingen säger att  de har svårt  att 
koncentrera sig om de har för mycket tidspress. 

Tre  elever  tycker  att  det  kan  vara  svårare  att  koncentrera  sig  om en  uppgift  är  för  svår  eller 
krävande, men ingen säger att de behöver ha lätta uppgifter för att kunna koncentrera sig. Däremot 
nämner åtta elever att det var lätt att koncentrera sig då de svarade på mina frågor, för att det var 
lätta frågor. 

 5.2 Diskussion: jämförelse med teorier och undersökningar

 5.2.1 Motivationsteorier

Motivation för  skoluppgifter  är,  enligt  Kadesjö  (2002),  väsentlig  för  uppmärksamhet  och 
koncentration.  Kan man koppla elevernas upplevelser av koncentration till Maslows behovs- och 
motivationsteori? Är man hungrig, trött eller orolig kan det bli svårt att arbeta, eftersom ens behov 
av första eller andra nivån inte är tillfredsställda. Men som några elever skriver, kan man om man är 
medveten om förutsättningarna för en bra koncentration förbättra denna, t ex genom att sova och äta 
ordentligt eller gå till ett annat rum om det är för hög ljudnivå i klassrummet. Människan har ju en 
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vilja  och  värderingar  och  styrs  inte  av  sina  behov direkt,  säger  Maslow (Imsen,  2000,  s.279). 
Eleverna kan även ha högre behov i form av långsiktiga mål, men för att uppnå dessa, behöver de 
först uppfylla sina lägre behov. 

Eleverna  i  min  undersökning  nämner  flera  faktorer  som  skulle  kunna  tolkas  in  i  Maslows 
behovstrappa:

1. Fysiologiska behov: hunger, trötthet och sjukdom. 
”Jag kan koncentrera mig på lektioner om jag ätit bra eller om jag inte är trött.”

2. Trygghet: oro. 
”orolig för någonting”

3. Kärlek och tillhörighet: kamraterna som pratar med mig, sur, dåligt humör. 
”Ha en bra arbetskamrat som sitter bredvid mig”

4. Uppskattning:  kamraterna,  relation  till  läraren,  inte  hamna  efter,  inte  för  svår  uppgift 
(självuppfattning, känner att man kan klara det, att man duger). 
”undvika att hamna efter”

5. Självförverkligande: vilja att få någonting gjort, motivation. 
”jag ville bli klar med min sak”

Ryan och Deci (2000) skiljer på inre och yttre motivation. Inre motivation uttrycks av eleverna som 
något som lockar dem. Det kan vara någon skoluppgift eller ett ämne: ”Jag älskar att läsa.” Eller 
något annat som distraherar från uppgifterna: ”När folk pratar om något intressant [...] då vill jag 
diskutera  ämnet.”  Detta  är  ett  typiskt  exempel  på  yttre  motivation:  ”Alla  var  tysta  och 
koncentrerade p.g.a. att vi ville sluta tidigare.” Då är det inte själva uppgiften som lockar, utan den 
externa belöningen. Integrerad yttre motivation uttrycks av en intervjuelev som vill  ”få sakerna 
gjort” och ”kunna lämna in nånting när det väl ska”. Detta är en yttre motivation eftersom det är 
skolan, lärarna, kanske också föräldrarna som vill att eleverna ska lämna in sina uppgifter, men 
denna elev har integrerat det till sin egen motivation: han vill göra sina skoluppgifter. Det framgår 
däremot inte om han vill det för att t ex behaga sina föräldrar eller för att komma in på gymnasiet. 

Enligt Ryan och Deci (2000) finns det tre psykologiska behov som bör tillfredsställas för att främja 
självmotivation,  vilket i  sin tur leder till  bättre resultat än ren yttre motivation.  Dessa behov är 
kompetens, självständighet och tillhörighet. De berörs även i elevernas svar. 

En elev kände sig kompetent eftersom han kunde klara en uppgift. ”Jag kände att jag ville jobba. 
Det gjorde jag med och jag kunde känna mig stolt sen.” En känsla av brist på kompetens kan leda 
till lägre motivation och därmed sämre koncentration, som för denna elev: ”Oftast på SO och matte 
lektionerna [har jag svårt att koncentrera mig] för jag är ganska dålig på siffror och att leta fakta.” 

En elev verkar känna brist på självständighet, känna sig kontrollerad när hon skriver: ”Om man 
sitter långt fram i klassrummet då läraren ser vad jag gör då känner jag mig ganska så stressad just 
för att läraren ser vad jag gör.” Några elever verkar vara ganska självständiga vad gäller skolarbete. 
En skriver:  ”Det funkar bra för mig att koncentrera mig de flesta lektioner, det handlar bara om 
vilja.” 

Några elever uttrycker tillhörighet till läraren eller till kamraterna: En tycker att det är viktigt ”att 
läraren och jag kommer överens.” en annan skriver:  ”I måndags på matte lektionen, jag och [min 
kompis] hjälpte och peppade varandra och det var roliga uppgifter (oftast)” De var alltså två som 
delade samma sysselsättning och hörde ihop vilket också underlättade koncentrationen. 

 5.2.2 Teorier om koncentration och uppmärksamhet

De tre viktigaste faktorerna för uppmärksamheten är enligt Kadesjö (2002): barnets kunskap och 
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intellektuella nivå, barnets känsloliv samt motivationen för uppgiften. Ungefär fem elever i min 
undersökning tar upp uppgiftens eller ämnets svårighetsgrad när de berättar om när de har svårt att 
koncentrera  sig,  vilket  kan  vara  tecken  på  deras  kunskapsnivå  i  ämnet.  En  elev  skriver:  ”De 
lektioner jag har svårt att koncentrera mig brukar oftast vara på mattelektionerna eftersom att det är 
dessa timmar jag måste tänka mest.” Ytterligare fyra (vilket redovisas i parentes) tar upp att det var 
lätt att svara på mina undersökningsfrågor, vilket gjorde det lätt för dem att koncentrera sig. Nio 
elever nämner några känslor eller tankar som kan påverka koncentrationen: glad, sur, orolig eller 
”tänker på annat”. Nio tar upp viljan och motivation, som även kan påverkas av att uppgiften är kul 
eller tråkig, vilket togs upp av nio elever, varav tre också nämnt viljan eller motivationen, för en 
total av 15 elever. 

Faktorer Antal elever

Kunskap och intellektuell nivå 5 (9)

Känsloliv 9

Motivation för uppgiften 15 (17)

Tabell  3:  Faktorer  som  kan  relateras  till  Kadesjös  (2002)  tre  viktigaste  faktorer  för 
uppmärksamheten: kunskap och intellektuell nivå, känsloliv samt motivation för uppgiften. 
Där det finns två summor är den första antalet  elever som tar upp sådana faktorer i svaret på 
frågorna 1-4 av enkäten, och summan inom parentes inkluderar dessutom sista frågan (se bilaga 1 
för frågorna).

Men  det  är  ändå  framför  allt  yttre  fysiska  faktorer  (mest  ovidkommande  ljud)  som  eleverna 
upplever påverkar deras koncentration i min studie, liksom det var i flera andra examensarbeten, t 
ex Degerfeldt och Lindkvist (2006) och Hyving (2009). Tichener (1916) säger att åskan fångar hela 
vår  uppmärksamhet  oberoende  av  oss.  Arbetarskyddsstyrelsen  och  Boverket  (1996)  skriver  att 
”Plötsliga ljud verkar distraherande och vänder uppmärksamheten från den pågående uppgiften, till 
ljudkällan.” (s. 51) 

En del av detta ljud består av prat från kamraterna. Det är svårt att koncentrera sig ”när de som 
pratar  försöker  få  med  mig  i  konversationen.”  En  annan  elev  skriver:  ”När  det  är  intressanta 
händelser  runt  om mig  kan  jag  ha  svårt  att  fokusera.”   Imsen  förklarar  att  ”det  är  lättare  att 
uppmärksamma föremål och händelser som är av intresse.” (Imsen, 2000 s. 144) Ytterligare en elev 
har svårt att koncentrera sig när han ”ser fram emot något eller tänker på något riktigt intressant.” 

 5.2.3 Arbetsmiljöundersökningar

Här vill jag jämföra faktorerna som nämndes av eleverna i min undersökning med de som tas upp i 
studierna som Arbetsmiljöverket och Skolverket har genomfört eller rapporterat. 

En stor del av studierna  som tidigare redovisats i denna rapport rör den psykosociala miljön, om 
eleverna trivs i skolan och förekomsten av mobbning. Ingen elev har här tagit upp detta i samband 
med koncentration. Ingen nämnde våld eller mobbning. Två elever nämnde däremot att de kan vara 
oroliga för något och tänker på annat, men de förklarar inte vad de är oroliga för. 

I myndigheternas studier tillfrågas eleverna bl a om de upplever att det är för kallt eller för varmt i 
klassrummet och om det är bra ventilation. Det var relativt många, drygt 30 % (Arbetsmiljöverket, 
2006,  s.  28)  som sa sig  besväras  av  värme eller  kyla  ibland eller  ofta.  Men ingen elev  i  min 
undersökning har tagit upp detta. Jag ser möjliga förklaringar: att dessa elever inte upplevt det, inte 
kommer ihåg det, eller att de inte anser att detta har påverkat deras koncentration. Arbetsmiljöverket 
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frågar eleverna om de upplever att det är rent i skolan, med tanke på allmän trivsel i skolan. En av 
eleverna i min undersökning säger sig behöva ha ”en bra miljö, städat” för att koncentrera sig. 

Skolverket (2008) skriver att det  är elevernas och skolpersonalens ansvar att  se till  att eleverna 
”ägnar sig åt det som lektionen ska handla om” och att det skapas en god studiemiljö. (ibid. s. 8) 
Det var många som stördes av hög ljudnivå i studierna och likaså här i min undersökning. Flera av 
eleverna i min undersökning skriver bara: ”det var stökigt”, eller ”störande ljud”. Andra specificerar 
att det är  elever som pratar högt. Två elever skriver tydligt att det handlar om en brist på respekt 
från eleverna som stökar. Tre andra elever tycker att det är lärarens ansvar att ”se till att det blir 
tyst”. 

Häggqvist och Johansson (1998) finner att 33 % av eleverna inte var nöjda med skolmaten. Några 
elever i min undersökning skriver att de kan vara hungriga och två elever nämner att skolmaten inte 
alltid är god. En av dem skriver så här: ”Dagar jag koncentrerar mig bra är när jag har sovit bra, ätit 
bra med frukost och när det är god mat i skolan.” 

Sedan  tar  eleverna  i  min  studie  upp  faktorer  som  Skolverket  eller  Arbetsmiljöverket  inte 
undersöker, antagligen för att dessa myndigheter bara var intresserade av sådant som direkt kan 
påverkas av skolbyggandet eller skolpersonalen. Eleverna skriver att de kan ha svårt att koncentrera 
sig  när  de  är  trötta,  glada  eller  sura.  De  tar  också  upp  att  viljan  och  motivationen  hjälper 
koncentrationen, vilket inte behandlas av studierna om arbetsmiljö. 

Eleverna i min undersökning tar upp att skoluppgifterna kan vara intressanta eller tråkiga, lätta eller 
svåra, vilket också påverkar koncentrationen. Arbetsmiljöverket (2006) fann att ungefär 10 % av 
elvaåringar mår dåligt minst en dag i veckan på grund av att de har för mycket att göra i skolan. 
Arbetsmiljöverket frågar också om eleverna upplever att de får vara med och bestämma om hur de 
skall arbeta, om de har elevinflytande. I min undersökning är det några som pratar om arbetsformen 
som de verkar vilja ändra på. En elev tycker att de inte bör ha så fria arbeten och en annan säger att 
det är jobbigt att koncentrera sig ”när man måste jobba med samma sak under en lång tid.” De 
kanske skulle ha lättare att koncentrera sig om de kunde påverka arbetsformen mer. .

 5.3 Validitet och reliabilitet

I den positivistiska forskningstraditionen handlar trovärdighet, noggrannhet och giltighet främst om 
att mäta rätt företeelse (validitet) med noggrannhet (reliabilitet). I kvalitativ forskning handlar det 
också om att  studera det man beskrivit  att  man ville studera,  men framförallt  om att  tolka och 
analysera  så  att  tolkning  och  analys  på  ett  trovärdigt  sätt  beskriver  verkligheten.  (Starrin  & 
Svensson, 1994) I fenomenografi ”handlar frågorna om trovärdighet, noggrannhet och giltighet om 
i  vilken  mån  de  erhållna  beskrivningskategorierna  representerar  undersökningspersonernas 
uppfattningar.” (ibid. s.129) 

Talar vi  om reliabilitet  i  fenomenografisk anda,  så är det  inte nödvändigt att  samma frågor ger 
samma svar om man skulle göra samma undersökning vid ett senare tillfälle. Individer anses kunna 
ändra åsikter och uppfattningar. Det kan snarare handla om att använda olika metoder parallellt (t ex 
intervjuer och observation) eller vara två personer som utför intervjuerna och analyserar. 

Jag anser att jag har uppnått mitt syfte. Jag har fått en inblick i, och en bättre förståelse för hur 
högstadieeleverna upplever och förklarar orsaker till sin egen koncentration i klassrummet när de 
ska utföra teoretiska uppgifter. Jag har fått se en mängd olika faktorer som eleverna anser påverkar 
koncentrationsförmågan. Jag har också fått bekräftat att arbetsmiljön i form av ljud, prat och andra 
störningsmoment är det viktigaste som eleverna upplever påverkar koncentrationen. 

Vad gäller min kategorisering av faktorerna, så bad jag två andra personer att titta på den. Jag gav 
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dem små lappar med alla faktorerna och de fick sortera dem i mina kategorier, därefter diskuterade 
vi  de  faktorer  som vi  inte  hade  satt  i  samma kategori.  Då kom vi  till  en  bättre  förståelse  för 
innebörden av dessa faktorer.  Som följd  av vår  diskussion,  flyttade jag några faktorer,  och jag 
ändrade namn på två kategorier till namn som bättre representerar dessa faktorer. 

Staffan Larsson skriver (i Starrin & Svensson, 1994) att forskaren alltid har en förförståelse (vilken 
kan  förändras  i  tolkningsprocessen),  och  att  det  är  viktigt  att  vara  medveten  om  den  och 
”explicitgöra”  den.  Då  gör  man  utgångspunkten  för  tolkningen  tydlig.  Man  kan  redovisa  sin 
förförståelse, sina tidigare erfarenheter, sin påverkan av olika teorier, perspektiv och metodval. 

Jag hade följande förförståelse och ”fördomar” innan jag läste och analyserade mina data: Eleverna 
är  inte  så  medvetna  om  sin  egen  koncentration  och  motivation.  De  kan  lätt  distraheras  av 
oregelbundna höga ljud, av olika händelser eller av konversationer, som är lättare och roligare att 
fokusera på än uppgiften. Koncentrationen påverkas av faktorer som hunger, trötthet, personliga 
bekymmer och känslor. Jag upplever själv att dessa faktorer försvårar min koncentration. Jag var 
också lite influerad av Maslows behovstrappa som säger att det finns flera behov som kommer före 
önskan om att få en bra utbildning. 

När jag läser elevernas svar får jag intrycket att de har förstått mina frågor och svarat ärligt. Två 
elever verkar dock ha missförstått en fråga. En elev berättade om en tråkig föreläsning där hon hade 
svårt  att  koncentrera  sig,  trots  att  min  fråga  gällde  deras  koncentration  när  de  utför  teoretiska 
uppgifter i klassrummet. En annan elev hade tydligen inte heller förstått min avsikt och nämnde att 
det gick mycket bra att koncentrera sig på musik och slöjd. Men för övrigt verkade eleverna ha 
svarat på rätt fråga. 

Jag fick veta under vilka förhållanden eleverna anser att de kan koncentrera sig. Däremot vet jag 
inte alltid vad eleverna menar, t ex när de skriver ”må bra”, eller ”stökigt”. Där hade det varit bättre 
med intervjuer, för att kunna be dem förtydliga vad de menar. Ändå missade jag att ställa sådana 
följdfrågor, i mina fyra intervjuer eftersom jag inte alls är van vid att utföra intervjuer. Jag skulle ha 
förberett mig mer inför intervjuerna och förberett ett antal följdfrågor samt övat på att intervjua 
någon. 

Det hade också varit värdefullt att ha med fler elever i min studie. Beroende på tidsbrist kunde 
endast ena halvan av grupp B delta. Skolavslutningen närmade sig och när jag var hos dem var det 
sista lämpliga tillfället att träffa den klassen. De hade redovisning den dagen och några som skulle 
redovisa var frånvarande. Jag hade möjligen fått mer heterogena svar från denna grupp om hela 
klassen varit med. 

Det var svårt att veta hur jag skulle hantera elevernas svar på min sista fråga om hur det gick att 
koncentrera sig då de svarade på enkäten. Min avsikt var att få dem att nämna fler faktorer, vilket de 
gjorde. Flera elever nämnde t ex att ”det var lätt att koncentrera mig för det var lätta frågor”, även 
om de inte i någon av de tidigare frågorna hade tagit upp att det hjälpte koncentrationen att en 
uppgift var lätt. Men jag var sedan inte säker på om jag skulle hantera dessa nya faktorer på samma 
sätt som dem som nämndes i svaren på de första fyra frågorna. 

Många elever i grupp A tog upp faktorerna trött och hungrig, som jag hade nämnt som exempel när 
jag presenterade min undersökning. Jag tror inte att så många elever hade tagit upp just dessa om 
jag inte råkat nämna dem. I grupp B var det inte alls lika många som tog upp dessa faktorer. Den 
huvudsakliga källan till okoncentration visade sig ändå vara ovidkommande ljud och elevprat i båda 
grupperna samt även i intervjuerna. 

När  jag  redovisar  mina  resultat,  använder  jag  tabeller,  men  med  ett  så  litet  underlag  är  jag 
naturligtvis medveten om att siffrorna inte kan generaliseras. Resultatet gäller enbart dessa grupper. 
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 6 Slutsatser

 6.1 Svar på  frågeställningar

Syftet  med detta  arbete  var  att  få  en  inblick  i  och  en  bättre  förståelse  för  hur  högstadieelever 
upplever och förklarar orsaker till sin egen koncentration i klassrummet när de ska utföra teoretiska 
uppgifter. Mina tre frågeställningar var: 

(I) Under vilka förhållanden upplever eleverna att de kan koncentrera sig i klassrummet? 
(II) Under vilka förhållanden upplever eleverna att de har svårt att koncentrera sig i klassrummet?
(III) Vilka allmänna uppfattningar om koncentration visar eleverna?

Svaren på de tre frågorna blev: 

(I) Eleverna kan koncentrera sig framförallt när de får arbetsro. Det är lättare att koncentrera sig när 
de är pigga, mätta och allmänt mår bra, när de känner att tiden räcker till, samt om de har 
motivation och vilja. Det hjälper också när de möter bra lärare, intressanta ämnen samt roliga och 
lätta uppgifter. 

(II)  Eleverna  har  svårt  att  koncentrera  sig  framförallt  när  det  är  hög  ljudnivå  eller  stökigt  i 
klassrummet, när de möter tråkiga, svåra eller oklara uppgifter eller när de tänker på något annat. 
De har svårare att  koncentrera sig när de är hungriga, trötta,  sjuka, oroliga för något, less eller 
mindre motiverade. 

(III) I elevernas svar har jag hittat fem olika uppfattningar om koncentration: 

• Koncentrationen är viktig för att få skoluppgifterna gjorda.
• Koncentrationen beror på omständigheterna. 
• Koncentrationen riktas mot det som är relevant och intressant. 
• Koncentrationen kan kontrolleras av viljan. 
• Man kan lära sig att fokusera och koncentrera sig. . 

 6.2 Förslag på hur koncentrationen kan främjas

Med utgångspunkt i min undersökning har jag följande förslag till hur koncentrationen kan främjas: 

Arbetsmiljön
Höga ljud och kamratprat kan tolkas på två sätt. För det första kan det vara mer intressant att lyssna 
på kamraterna än att lösa en matematikuppgift. För det andra så tar ovidkommande ljud, vare sig det 
handlar om oljud eller kamratprat, plats i korttidsminnet, arbetsminnet, vilket kan leda till att man 
tappar  tråden ifråga om uppgiften.  Några elever  tycker  att  det  är  lärarens  uppgift  att  se  till  att 
klassen får arbetsro, vilket är den faktor som nämns oftast. Därför bör läraren anstränga sig för att 
hålla ordning och reda i klassrummet för att främja koncentrationen hos eleverna. 

Välbefinnandet
Vad gäller trötthet och hunger, kan en fruktpaus vara en god idé, när det är praktiskt möjligt att 
genomföra.  Bensträckare och frisk luft  kan även hjälpa mot  trötthet.  Det  vore också bra att  ge 
eleverna kunskap i kostlära, och vikten av god sömn. Vad gäller det känslomässiga välbefinnandet, 
så kan lärare inte göra mycket åt om eleverna mår dåligt hemma eller i kamratkretsen, men lärarna 
kan se till att bemöta dem med respekt och se till att  det blir en så positiv atmosfär som möjligt i 
klassrummet. ”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo94, s. 
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7) 

Uppgiften
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Lpo94, s.4) Detsamma 
gäller för uppgifterna, som är en del av undervisningen. Lärare bör anpassa både undervisning och 
uppgifter  efter  elevernas  förmågor och erfarenheter,  så  att  de  känns   intressanta,  relevanta  och 
överkomliga.  Detta  är  svårt,  för  varje  elev  har  såväl  olika  förkunskaper  som  intressen  och 
referensramar. Men lärare kan göra sitt bästa, och i alla fall vara lyhörda och uppmuntra eleverna 
och se till att de åtminstone ibland upplever framgång. 

Drivkraften
Motivationen  och  viljan  påverkas  bl  a  av  intressanta  uppgifter  som kan  kopplas  till  elevernas 
vardag.  Lärare bör göra ämnet så intressant som möjligt,  t  ex genom inspirerande exempel och 
variation i undervisningen. 

Koncentrationsförmågan
Trots alla faktorer och omständigheter som nämnts, och som kan påverka koncentrationen negativt, 
är det ändå möjligt att viljemässigt styra uppmärksamhet och koncentration mot uppgifter som skall 
utföras. Det är dessutom möjligt att träna upp sin koncentrationsförmåga. Lärare kan prata med 
eleverna om detta och försöka hitta sätt att öva på att rikta uppmärksamheten mot det man vill. 

 6.3 Vidare forskning

Det  vore  intressant  att  göra  en  omfattande  enkät,  eller  attitydundersökning  liknande  de  från 
Skolverket  (2008)  och  Arbetsmiljöverket  (2006),  där  man  tar  upp  faktorerna  som nämndes  av 
eleverna  i  den  här  redovisade  studien.  Undersökningspersonerna  skulle  vara  många  elever  i 
blandade åldrar från högstadiet och/eller gymnasiet. För varje faktor skulle jag vilja fråga hur viktig 
den är för de olika elevernas koncentration och hur ofta den förekommer. Eventuellt även om den 
förekommer oftare en viss tid på dagen, en viss dag i veckan eller under vissa ämnen. 

Enkäten skulle kunna börja med frågor som ”Brukar du kunna koncentrera dig i skolan?” ”Är det 
viktigt att kunna koncentrera sig?” och ”Känner du att du kan påverka din koncentration?” samt 
”Vad behöver du för att koncentrera dig?” och ”Vad hindrar din koncentration?” Man skulle alltså 
be dem skriva en egen lista över de faktorer de tror påverkar koncentrationen innan de ser resten av 
enkäten och alla faktorerna. Jag skulle därefter be dem rangordna de faktorer de anser vara viktigast 
för den egna koncentrationen och eventuellt vad de tror gäller för ”de andra eleverna”. 

Jag skulle avsluta med en följdfråga i stil med: ”I första delen av undersökningen nämnde du några 
faktorer. I den andra delen uppgav du att även andra faktorer kunde spela roll. Är det så att du inte 
tänkte på dem tidigare eller är det för att de egentligen inte är så viktiga för dig?”

Det  skulle  också  vara  intressant  att  göra  en omfattande  fenomenografisk  studie  med  djupa 
kvalitativa intervjuer för att få fram olika uppfattningar om koncentration och motivation. Några 
frågor kan vara: ”Hur känns det när du inte kan koncentrera dig?”, ”Hur viktigt är det att vara 
motiverad? Koncentrerad?”, ”Hur gör du för att höja din motivation?”, ”Vem är ansvarig för din 
koncentration? För din motivation?”, ”Vad är det att må bra? Hur bra behöver man må för att kunna 
arbeta i skolan?” 

27 (33)



Referenslista

Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket (1996).  Att se, höra och andas i skolan – en handbok om 
skolans innemiljö, Solna: Arbetsmiljöverket Publikationsservice

Arbetsmiljöverket (2006).  Elevers skolmiljö – en undersökning hösten 2005 av barn födda 1994 
(STAT 0603)

Arbetsmiljöverket (2005). Buller, Solna: Arbetsmiljöverket Publikationsservice (AFS 2005:16)

Charles, C.M. (1981). Ordning och reda i klassen, Stockholm: Liber 1981

Degerfeldt, Sofie & Lindkvist, Stefan (2006). Koncentration - Hur elever och pedagoger upplever  
koncentration och hur man kan förebygga koncentrationssvårigheter, Luleå tekniska universitet, 
Lärarutbildning

Grolnick, W, S., och Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children's self-regulation and 
competence in school. Journal of Educational Psychology, 81, 143-154.

Hyving, Carin (2009). Konsten att koncentrera sig. En studie i gymnasieelevers lärmiljö om elevers  
egen  bild  av  förutsättningarna  för  koncentration  i  skolan,  Luleå  tekniska  universitet, 
Lärarutbildning

Häggqvist,  Susann  och  Johansson,  Lotta  (1998).  Arbetsmiljön  i  skolan  –  förutsättningar  för 
samordning  av  internkontroll  och  utvecklingsarbete,  Arbetslivsinstitutet,  Arbetslivsrapport  ISSN 
1401-2928

Imsen, G. (2000). Elevens värld, 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Jansson, J. (2005).  Jakten på koncentration. Från teori till idrott, Umeå Universitet: Institutionen 
för psykologi

Johansson Keinovuopio,  Evelina  (2009).  Koncentration  vid  läsning,  Luleå  tekniska  universitet. 
Lärarutbildning

Kadesjö, B. (2002). Barn med koncentrationssvårigheter, Stockholm: Liber. 

Larsson, S (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund, Studentlitteratur 

Low, Beryl och Nyman, Jaana (2008). Arbetsro i skolan ur ett elevperspektiv, Göteborgs universitet, 
Lärarutbildning

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. I: Psychological review. Vol. 50(4), July 1943 
pp.370-396 American Psychological Association ISSN 0033-295X

Norstedts (1999) Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, andra upplagan, Stockholm, Norstedts 
Ordbok.

Patel,  R.  och  Davidsson,  B.  (2003).  Forskningsmetodikens  grunder, 3:e  upplagan.  Lund: 

28 (33)



Studentlitteratur. 

Ryan, Richard M. och Deci, Edward L. (2000).  Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.  American Psychologist. January 2000 
Vol. 55, No. 1, ss. 68-78

Skantze, Ann (1989). Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad  
i  relation  till  barns  och  ungdomars  utvecklingsuppgifter. (Forskningsrapport,  Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet) Stockholm: Akademitryck AB.

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  
(Lpo94) Stockholm: Fritzes

Skolverket (2008). Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av  
elevers studiemiljö (Dnr 2008:3010)

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red) (1994).  Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: 
Studentlitteratur. 

Steinberg, John M (1994). Den nya inlärningen, Falköping: Ekelunds

Strandell, Annika (huvudredaktör) (1999/2000:2). Skolans innemiljö, Skolhälsovård (Göteborg)
Stockholm : Gothia, cop. 1999 

Titchener,  Edward  Bradford  (1916). A  Text-Book  of  Psychology,  New  York:  The  Macmillan 
company

Vygotskij, L.S., The collected works of L.S. Vygotskij, Volume 5. Edited by Robert W. Rieber. New 
York: Plenum Press 1998

29 (33)



Bilaga 1: Frågor till eleverna

Hej på dig, undersökningsdeltagare!

Jag  läser  pedagogik  vid  Luleå  Tekniska  Universitet  och  ska  skriva  ett  examensarbete  om 
koncentration. Jag är intresserad av att veta hur du som elev upplever din egen situation vad gäller 
koncentration  när  du  ska  utföra  en  teoretisk  skoluppgift  i  klassrummet.  Exempel  på  en  sådan 
uppgift kan vara att läsa en bok på engelska, skriva en text på svenska eller räkna matteuppgifter. 

Svara på  följande frågor på ett separat blad: 

1. Berätta om en lektion då Du hade svårt att koncentrera dig på uppgiften. Vad berodde det 
på? 

2. Berätta om en lektion då Du lyckades bra med att koncentrera dig på uppgiften och utföra 
den. Vad berodde det på? 

3. Allmänt sett  - Vilka förhållanden och vilka faktorer gör det svårt för Dig att koncentrera 
dig? 

4. Vad behöver Du och vad är viktigt för Dig för att kunna koncentrera dig på skoluppgifter i 
klassrummet? 

5. Hur gick det just nu att koncentrera dig på att svara på de här frågorna? Var det lätt eller 
svårt att koncentrera dig? Vad berodde det på?

Dina erfarenheter är viktiga för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna. Det du skriver 
behandlas konfidentiellt. Detta betyder att jag inte kommer att använda ditt namn när jag skriver 
min rapport, och ingen annan kommer att veta vad du skrivit. 

Tack för din medverkan!

Nathalie
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Bilaga 2: De vanligaste faktorerna

De vanligaste faktorerna och antalet elever som tog upp dem på enkäten. Total svarade 31 elever, 20 
tjejer och 11 pojkar Där det finns två summor är den första antalet elever som tar upp faktorn i 
frågorna 1-4 av enkäten, och summan inom parentes inkluderar dessutom sista frågan (se bilaga 1 
för frågorna).

Antal 
elever Faktorer

26 hög ljudnivå/lugn och ro
15 andra elever pratar eller stör
16 trött/pigg
12 hungrig/mätt
8 (9) kul/tråkig uppgift
4 (11) lätt/svår uppgift
4 (6) motivation
6 viljan
5 må bra
5 få elever i klassrummet
4 intressanta saker runt omkring
4 tänker på annat
4 sitta själv
3 tidspress
3 läraren (för tystnaden)
3 läraren (relationen till läraren, hjälp man får)
2 less
2 sur
2 orolig
2 glad
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Bilaga 3: Sammanställning av faktorerna
Det som hindrar koncentrationen:

Arbetsmiljön
hög ljudnivå
andra pratar/låter, vilket stör
kaos
föremål som flyger förbi
ingen gör som de ska
stökigt
kamraterna som pratar med mig
intressanta saker som händer runt omkring
stressad för att läraren ser vad jag gör
--------------------------------------------
Brist på välbefinnande – fysiskt
hungrig
trött
sjuk
Brist på välbefinnande – psykiskt
sur, dåligt humör
orolig för något
tänker på annat; tänker på något intressant

---------------------------------------------
Uppgiften
tråkiga uppgifter
svåra uppgifter
oklarhet
jobba med samma sak under en lång tid
enformig lektion

---------------------------------------------
Drivkraft
less (på skolan)
mindre motiverad

---------------------------------------------
Övrigt
eleven har inte sitt material
slapphet

Det som främjar koncentrationen:

Arbetsmiljön
lugn och ro
lagom tyst
får lyssna på musik
alla gör som de ska, är tyst
inte så mycket folk i klassrummet
sitter långt fram
får sitta själv (i annat rum)
fin miljö, städat

----------------------------------------
Välbefinnande
mätt , ätit bra
vi fick en frukt i skolan
pigg; sovit bra
haft träning, vilket hjälper att fokusera
allmänt mår bra
glad
det var en bra dag för mig
lugnt i sinnet
---------------------------------------------
Uppgiften
intressant ämne
kul uppgift
lätt uppgift /uppgift som går fort
fick hjälp av läraren
bra koll på vad man ska göra
känner att tiden räcker till; ingen press
variation
inte så fria arbeten
fick använda min fantasi
praktiskt arbete (t ex bild)
---------------------------------------------
Drivkraft
viljan (att inte hamna efter; att sluta tidigare, 
att få någonting gjort)
motivation
vi hjälpte och peppade varandra
---------------------------------------------
Övrigt
vara hos specialläraren 
det beror på vad det är för dag
bra arbetskamrat bredvid
bra lärare, relation till läraren
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Bilaga 4: Faktorer som hindrar eller främjar koncentrationen

Antal elever som nämner faktorer från olika kategorier i enkäterna som koncentrationshindrande 
eller koncentrationsfrämjande. Där  det finns två summor är den första antalet elever som tar upp 
sådana faktorer i frågorna 1-4 av enkäten, och summan inom parentes inkluderar dessutom sista 
frågan (se bilaga 1 för frågorna). Kolumnen ”Totalt” beskriver det antal elever som tar upp faktorer 
från respektive kategori, antingen som främjande eller som hindrande eller både och. 

För totalt 31 elever

Faktorer Hindrande Främjande Totalt

Arbetsmiljö 25 25 27
Välbefinnande 18 12 18
Uppgiften 10 10 (16) 16 (20) 
Drivkraft 3 8 (9) 10 (11) 
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